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INLEDNING OCH TEORETISK BAKGRUND 

Inledning 
 
Stockholms Stad är, genom de kommunala bolagen AB Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och AB 
Stockholmshem, en betydande ägare av bostadsfastigheter i form av flerfamiljshus upplåtna med 
hyresrätt.  
 
Den 31 december 2006 ägde de kommunala bolagen i Stockholm ca 95 400 lägenheter utgörande 26 
procent av totalt antal lägenheter i  flerbostadshus i Stockholm( Statistisk Årsbok Stockholm 2008). 
Antal lägenheter med upplåtelseform/ägare ”bostadsrätt” var 159 900 vilket motsvarade 43 procent 
av totalt 370 000 lägenheter i Stockholm. Den 31 december 2010 var motsvarande siffror 72 000 
lägenheter utgörande 19 procent av det totala antalet lägenheter i flerfamiljshus. Antal lägenheter 
med upplåtelseform eller ägare ”bostadsrätt” hade ökat till 204 000 av totalt 383 700 innebärande 
53 procent av det totala antalet lägenheter i flerfamiljshus (USK, tabell  Lägenheter i flerbostadshus 
efter upplåtelseform/ägare 2010‐12‐31. Stockholm.) 
 
Den procentuella förändringen av fördelningen mellan upplåtelseformer mellan 2006 och 2010 är 
delvis ett resultat av att den politiska majoriteten i Stockholms Stadshus i januari 2007 tog beslut om 
att erbjuda köp av kommunalt ägda hyresfastigheter till hyresgäster som bildat bostadsrättsförening. 
Lägenheter med upplåtelseform/ägare bostadsrätt är enligt redovisad statistik ovan, den nu domine‐
rande upplåtelseformen i Stockholm .  
 
Processen med ombildning pågår fortfarande och ska pågå till 2014, dock ska erbjudanden om köp 
nu endast ”riktas till hyresgäster i områden där det ännu inte är en jämn fördelning av upplåtelse‐
former”. Staden har i direktiv fastslagit i vilka stadsdelar hyresgästerna  fortfarande erbjuds möjlighet 
att ombilda, se bilaga (NEWSEC ”Ombildningsprocessen inom Stockholms Stad –Från hyresrätt till 
bostadsrätt”, 16 mars 2011). 
 
Processen med ombildning av upplåtelseformer kommer att ha en betydande effekt på bostads‐
marknaden i Stockholm, inte bara i termer av förändringar av utbud och efterfrågan av substitut: 
minskat utbud av hyreslägenheter och ökat utbud av lägenheter prissatta på marknaden i form av 
bostadsrätt utan också i termer av förändrad institutionell bas då den institutionella designen av 
upplåtelseformerna hyresrätt och gemensamt ägda bostäder i form av bostadsrätt är fundamentalt 
olika. 
 
Baserat på forskningsresultat gällande dels att socialt kapital skapas mellan människor i nätverk Ost‐
rom (1990), Putnam (1993,1996), Coleman (1990)och dels att samhälleliga institutioner kan bidra till 
att skapa förtroende hos medborgare Rothstein (2005); Rothstein and Teorell (2008); Teorell (2009); 
Uslaner (2002) samt att socialt kapital leder underlättar gemensamma aktioner Ostrom (1990); Put‐
nam (1993,1996); Coleman (1990); Rothstein (2005) är syftet med denna studie att undersöka och 
analysera huruvida det sociala kapitalet mellan boende i Stockholm förändras då upplåtelseformen 
för boendet förändras.  
 
Boende i ett bostadsområde,grannar i en fastighet är exempel på nätverk, upplåtelseformerna hyres‐
rätt och bostadsrätt kan definieras som institutioner och att bilda bostadsrättsförening är ett exem‐
pel på en gemensam handling.  
 
Projektets huvudhypotes är att det sociala kapitalet i form av förtroende, normer och nätverk kom‐
mer att öka på grund av att ombildningen till bostadsrätt förutsätter samarbete mellan boende och 
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deltagande i beslutsprocesser. Å andra sidan kan faktorer som skilda intressen orsaka konflikter mel‐
lan boende och istället minska det sociala kapitalet. 
 
I rapporten redovisas resultaten av och analyser av data från två intervju‐undersökningar. Den första 
omgången telefonintervjuer genomfördes våren 2008 och den andra omgången våren 2010. Vid den 
första omgången var bostadsrättsföreningar bildade och intresseanmälningar hade lämnats in men 
inga köp var genomförda. Vid den andra omgången telefonintervjuer hade köpstämmor genomförts 
och bostadsrättsföreningarna hade tackat ja eller nej. 
 
Denna undersökning har pågått före och under ombildningsprocessen från hyresrätt till bostadsrätt. 
Projekttiden har inte omfattat förvaltningsskedet efter ombildning till bostadsrätt. 

Efter detta avsnitt följer: beskrivning av de två teoretiska ansatserna i projektet, redovisning av un‐
dersökningen uppläggning, metoder för datainsamling, deskriptiv statistik, analysmetoder, analyser, 
resultat, diskussion av resultaten. 
 
 

Teoretisk ansats I: Socialt kapital, definitioner och betydelse 
 
Enligt David Halpern har socialt kapital tre komponenter: socialt nätverk, ett kluster av normer, vär‐
deringar och förväntningar som delas av medlemmarna i nätverket samt sanktioner och incitament 
som hjälper till att bibehålla normer och nätverk. Halperns definition av socialt kapital lyder: 
…”sociala nätverk och de normer och sanktioner som styr dess karaktär. Socialt kapital är värdefullt 
på grund av dess potential att underlätta individuella och samhälleliga aktioner, särskilt genom att 
det har en förmåga att lösa dilemmat med gemensamma aktioner” ( Halpern 2005:4, vår översätt‐
ning). 
 
Putnam definierar socialt kapital som ”inslag i samhällsorganisationen, till exempel förtroende, nor‐
mer och nätverk, som kan förbättra samhällseffektiviteten genom att underlätta samordnade opera‐
tioner” (Putnam 1996:201). Putnam hänvisar till definitionen av Coleman ,vilken säger följande: ”Jag 
förstår dessa socialt strukturella resurser som en kapitaltillgång för individen, som ett socialt kapital. 
Socialt kapital är definierat genom sin funktion. Det är ingen enhetlig storhet utan en variation av 
olika storheter med två karaktäristika gemensamt: De består alla av någon form av social struktur 
och de underlättar vissa aktioner av individerna inom strukturen” (Coleman 1990:302, vår översätt‐
ning). Coleman menar också att: ”Socialt kapital produktivt, liksom andra former av kapital. Socialt 
kapital möjliggör uppnående av mål som inte vore möjliga att åstadkomma vid frånvaro av socialt 
kapital eller kunde uppnås endast till högre kostnader” (Coleman 1990:304, vår översättning). 
 
Bo Rothstein argumenterar att Putnams definition av socialt kapital (se ovan) är problematisk (Roths‐
tein 2005:55, vår översättning).  Den första anledningen till problemen, enligt Rothstein, är att defini‐
tionen innehåller så många aspekter, den andra är att dessa kan vara sinsemellan korrelerade och 
den tredje är att det som ska förklaras genom att socialt kapital existerar, att underlätta samordnade 
aktioner, är inkluderat i definitionen.  Rothstein definierar socialt kapital på individnivå som summan 
av antalet sociala kontakter multiplicerat med kvaliteten på förtroendet i dessa relationer. Samma 
definition menar Rothstein kan gälla på aggregerad nivå, i samhället och i organisationer: Summan av 
socialt kapital bestäms hur många sociala kontakter och nätverk som människor har i genomsnitt och 
i vilken utsträckning folk tror att de kan lita på de flesta av dessa kontakter (Rothstein 2005:66, vår 
översättning). 
 
Av definitionerna ovan framgår vad socialt kapital har för betydelse i vid mening, nämligen att få till 
stånd gemensamma handlingar, att uppnå mål som inte vore möjliga utan det sociala kapitalet.  
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Detta indikerar att förekomsten av socialt kapital kan lösa ett klassiskt problem som kallas Allmän‐
ningens dilemma (the Tragedy of the Commons). Allmänningens dilemma innebär i korthet att en‐
skilda individer väljer en lösning på ett problem gällande en gemensam resurs som kortsiktigt maxi‐
merar den individuella vinsten och långsiktigt förstör den gemensamma resursen.  Hardin tar upp 
exemplet med en allmän beteshage.  De rationella herdarna kommer att ha så många djur som möj‐
ligt betandes där i tron att ingen kommer att begränsa sin flock för då kommer någon annan genast 
att utnyttja det genom att ta dit fler djur och på så sätt tjäna på den som inte har lika många djur där. 
Detta kommer att leda till att beteshagen blir överbetad och förstörd, vilket alla förlorar på (Hardin 
1968, vår översättning). Lösningen på detta problem har, som Ostrom påpekar har varit av två slag: 
antingen privatiserar man beteshagen vilket borgar för rationell långsiktig skötsel tror man eller så 
reglerar staten användningen av beteshagen genom regler och övervakning eller beskattning. Ost‐
roms forskning har visat ett tredje möjligt alternativ: kollektiv självförvaltning av gemensamma resur‐
ser där den kollektiva självförvaltningen präglas av vissa institutionella karaktäristika.  
 
I Ostroms forskning om hållbara modeller för självförvaltning av gemensamma resurser har visats att 
medlemmarna i den gemensamma resurspoolen som återkommande interagerar och kommunicerar 
på en lokal geografisk plats med tiden utvecklat gemensamma normer och mönster av reciprocitet, 
det vill säga att de äger ett socialt kapital genom med vilket de kan bygga upp institutionella arran‐
gemang för att lösa det kollektiva dilemmat (Ostrom 2009:254).  
 
Det förefaller som att Ostrom menar att den kausala riktningen mellan socialt kapital och uppbygg‐
nad av institutionella arrangemang är att gruppen behöver ett initialt socialt kapital för att kunna 
skapa denna långsiktigt hållbara institution (Ostrom 1990:211). Det innebär att även Ostrom beskri‐
ver en gemensam handling, skapandet av en hållbar institution, som möjliggörs genom att det finns 
socialt kapital bland medlemmarna i förvaltningsgruppen. 
 
Sammanfattningsvis tycks de refererade definitionerna ovan peka åt samma håll, nämligen att före‐
komsten av socialt kapital kan leda till gemensamma aktioner. Dvs att först när det finns ett socialt 
kapital i nätverket, kan gemensamma handlingar uppstå.  
 
 

Teoretisk ansats II: Institutionell teori 
                                                                                                                                                                                                                   
Vår andra teoretiska ansats, nämligen hur man teoretiskt kan betrakta upplåtelseformer på en bo‐
stadsmarknad, hämtas från institutionell teori. Institutionell teori är ingen enhetlig teoribildning utan 
utgör snarare ett ramverk genom vilket man kan betrakta vissa företeelser ( Eriksson‐Zetterkvist 
2009:22‐23). 
 
En institution kan, enligt Ostrom, definieras som: en uppsättning arbetsregler som används för att 
bestämma vem som är berättigad att fatta beslut inom ett visst område, vilka handlingar som är till‐
låtna eller måste förhindras, vilka aggregeringsregler som ska användas, vilka procedurer som måste 
följas, vilken information som måste tillhandahållas, vilka ersättningar som ska tillfalla individer be‐
roende på deras handlingar.  
 
Vi menar att upplåtelseformer på bostadsmarknaden utgör institutioner. Upplåtelseformen hyresrätt 
består av ett antal regler, dels lagregler, dels hyreskontraktet och även ordningsregler. Detsamma 
gäller upplåtelseformen bostadsrätt: lagregler, stadgar och möjligen också ordningsregler . 
 
 Vi menar också att Ostroms studier av och resultat när det gäller förvaltningen av allmänningar utgör 
ett ramverk genom vilket vi kan betrakta upplåtelseformen hyresrätt respektive bostadsrätt samt 
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den förändring av institutionen som sker vid ombildning av upplåtelseformen från hyresrätt till bo‐
stadsrätt. 
 
Förtroende som är en av ingredienserna i socialt kapital, särskilt generaliserat förtroende dvs att 
människor litar på andra människor i allmänhet är huvudfrågan i flera artiklar av Eric Uslaner , Bo 
Rothstein och Jan Theorell.  
 
Den starkaste bestämningsfaktorn för generaliserat förtroende är enligt Eric Uslaner ekonomisk jäm‐
likhet i samhället. Detta  på grund av att en mer jämlik distribution av inkomster i samhället stimule‐
rar optimism hos människor och skapar band mellan olika grupper i samhället (Uslaner 2002, vår 
översättning). Uslaner menar, till skillnad mot Putnam att den kausala effekten mellan förtroende 
och människors deltagande i samhället i exempelvis frivilligt arbete och välgörenhet, går från förtro‐
ende till deltagande. Det måste finnas ett förtroende från början därefter kan det återskapas genom 
deltagande i samhället. 
 
Bo Rothstein resonerar på liknande sätt och framhåller de samhälleliga institutionernas stora bety‐
delse för skapadet av socialt förtroende(=generaliserat förtroende). Han finner att högt socialt för‐
troende har samband med stabil demokrati, låg nivå av korruption och ekonomisk jämlikhet. Dessut‐
om visar han att högt socialt förtroende inte har ett direkt samband med de demokratiska institutio‐
nerna som sådana utan med de administrativa institutionerna som verkställer de demokratiska insti‐
tutionernas beslut (Rothstein 2005, vår översättning).  
 
Rothstein och Teorell finner vidare att opartiskhet vid utövande av regeringsmakten är en viktig fak‐
tor för att socialt kapital ska skapas och de argumenterar att opartiskhet borde vara viktigare än 
medlemskap i frivilliga föreningar som Putnam framhåller (Rothstein och Teorell 2008). Teorell reso‐
nerar vidare på temat i en annan artikel där han ytterligare befäster att opartiska styrande institutio‐
ner höjer institutionellt förtroende, upprätthåller höga nivåer av ekonomisk tillväxt och gör folk lyck‐
ligare. Inte bara visade Teorell dessa samband utan också riktningen från opartiskhet till institutio‐
nellt förtroende(=generaliserat förtroende, enligt vår uppfattning) och ekonomisk tillväxt och där‐
ifrån till lycka hos människor. Teorell har också bekräftat Putnamn teori att socialt kapital leder till 
ekonomisk tillväxt (Teorell 2009). 
 

Anknytning mellan teori om socialt kapital och våra hypoteser  

Enligt vår hypotes skulle övergång till bostadsrätt leda till ökat socialt kapital. Den teoretiska bak‐
grund som presenterats här underbygger hypotesen; 

• Det är troligt att diskussioner och möten under processen att bilda förening och att överta 
huset skapar nya kontakter och nätverk mellan grannar. Dessutom får de mest aktiva nya 
kontakter och nätverk med aktörer i samhället som tjänstemän och ‐kvinnor i bostadsföreta‐
get, värderingsföretag, konsultföretag, banker, försäkringsbolag med flera.  
 

• Genom medlemskapet i den nya bostadsrättsföreningen får medlemmarna tillgång till en 
demokratisk organisationsordning som kräver deltagande i diskussioner och beslutsproces‐
ser. Man har ett nytt institutionellt ramverk, föreningens stadgar, och bostadsrättslagen att 
sätta sig in i och följa. Genom den ekonomiska planen delar alla samma information om fas‐
tighetens drift, underhåll‐ och renoveringskostnader. Man kan diskutera, föreslå, modifiera. 
Det är troligt att normer om ömsesidighet och ansvarstagande utvecklas. 
 

• Under förutsättning de ovanstående påståenden stämmer finns förutsättningar för att för‐
troende mellan grannar liksom mellan boende och det omgivande samhället kan växa fram, 
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det vill säga att ombildningsprocessen kan leda till att högre generaliserat förtroende som 
enligt teorin är en av de viktigaste komponenterna i ekonomiskt betydelsefullt socialt kapital.  

De här antagandena förutsätter en ombildningsprocess där inga stora konflikter mellan grupper med 
olika intressen uppstår. Alla ska kunna arbeta mot samma mål, med likartade förutsättningar, till 
exempel ekonomiskt, ifråga om tillgång till information samt ifråga om förmåga att bedöma informa‐
tionen. I idealfallet skulle ombildningsprocessen leda fram till ökat socialt kapital i form av större 
socialt nätverk, effektiva normer för hantering av gemensamma resurser samt ökat generaliserat 
förtroende mellan grannar och mellan boende och omgivande samhälle.  

Då ombildningsprocessen är politiskt initierad och verkställs genom en samhällelig administrativ in‐
stitution menar vi att Stockholms Stadshus AB och de tre bostadsföretagens betydelse för att skapa 
förtroende hos hyresgästerna förmodligen är lika central som redovisats ovan vad gäller sambandet 
mellan samhälleliga institutioner och skapandet av generaliserat förtroende hos medborgare i all‐
mänhet i samhället. Det skulle betyda att ombildningsprocessen bör präglas av opartiskhet, låg nivå 
av korruption, ekonomisk jämlikhet m fl samhälleliga normer. 

 

METOD 

Studieområden 

Undersökningen handlar om hur socialt kapital i bostadsområden påverkas av en förändring av upp‐
låtelseform. Förhoppningen är bland annat att sådana omvandlingar ska ge invånarna möjlighet att 
bygga upp eget monetärt kapital men också att de ska få en starkare förankring i området med större 
socialt engagemang och ansvar som följd. De starkaste effekterna av sådana omvandlingar skulle 
kunna finnas i bostadsområden utanför den mest attraktiva inre staden.  

Studien inriktades på fem förorter runtom Stockholm. De har alla goda kollektivtrafikförbindelser i 
regionen, särskilt genom tunnelbanan, och de ligger på måttliga avstånd från Stockholms centrum. 
Från de mest avlägsna förorterna Husby och Grimsta är restiden till Stockholms central cirka 25 mi‐
nuter med tunnelbana.  

De studerade förorterna är byggda vid olika tid och bebyggelsen har olika karaktär, se bilder i figur 1.   

 

Angreppssätt 

Projektets syfte – att studera hur förtroende, normer, samarbete och konflikter i nätverken bland 
boende påverkas av övergång från hyresrätt till bostadsrätt‐ kräver ett både explorativt och analy‐
tiskt angreppssätt. Därför har halstrukturerade och öppna intervjuer med nyckelpersoner i bostads‐
företag och bostadsrättsföreningar kombinerats med strukturerade telefonintervjuer med boende. 
Boendeintervjuerna gjordes i ett urval med en kvasiexperimentell uppläggning. Urvalet av fastigheter 
att studera gjordes för att tillåta parvisa jämförelser mellan fastigheter i hyresrätt och fastigheter där 
de boende gjort en intresseanmälan för att köpa sin fastighet. De jämförda paren av fastigheter skull 
vara så lika som möjligt i övriga avseenden, som läget i en viss förort, tillgång till service, kollektivtra‐
fik och grönområden liksom beträffande storlek och lägenhetssammansättning. Ett första urval av 8 
fastigheter i fyra olika förorter gjordes, senare kompletterat med ytterligare ett par av fastigheter i 
en femte förort. Totalt har alltså 10 fastigheter studerats. Det kompletterande urvalet kompenserade 
för den låga svarsfrekvensen, huvudsakligen orsakad av att det var svårt att nå de valda intervjuper‐
sonerna per telefon då många i urvalet visade sig ha enbart oregistrerade mobilnummer på kontant‐
kort. 
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Förort 1, byggd på 1950 talet med nyare inslag 

Grupper av trevåningshus uppblandade med några få 
högre punkthus är placerade runt gröna gårdar. Ur‐
sprunglig vegetation har bevarats till stora delar. Par‐
kering längs gatan 

 
Förort 2, byggd på tidigt 1960‐tal 

Tre‐ till fyravåningshus grupperade runt gröna plante‐
rade gårdar. Parkering längs gatan och på mindre 
parkeringsytor 

 
Förort 3, byggd under tidigt 1970‐tal 

Friliggande högre punkthus blandade med trevånings‐
längor. Grönytor mellan husen liksom stora parkerings‐
ytor. 

 
Förort 4, byggd i mitten av 1970‐talet 

Höga lamellhus grupperade kring hårdgjorda och plan‐
terade gårdar. Det var ett mål att skapa mer stadsmäs‐
sighet, vilket ledde till en tämligen tät byggd miljö där 
högre byggnader koncentrerades utmed den nyanlagda 
T‐banan 

  
 
Förort 5, byggd på 1980‐talet 
Planeringsidealet var tät kvartersstad, slutna kvarter av 6‐
7 våningsbyggnader mot ett rutnät av gator. 

  

 
Figur 1 Översikt av studieområdenas stadstyp och karaktär, ordnade efter byggnadsperiod 
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Telefonintervjuerna med de boende gjordes i två omgångar i samma fastigheter. Vid båda tillfällena 
gjordes ett slumpmässigt urval av intervjupersoner boende i respektive fastighet. Den första inter‐
vjuundersökningen utfördes vid utgångsläget att hälften av fastigheterna skulle kvarstå som hyres‐
fastigheter i allmännyttan och hälften skulle gå igenom processen att överta förvaltningen av fastig‐
heten. Den följande undersökningen gjordes knappt två år senare när ombildningsprocessen i de 
intresseanmälda fastigheterna förväntades vara genomförd. Undersökningarna gjordes i juni 2008 
respektive i november 2010.  

Vid det senare intervjutillfället visade sig ombildningsprocessen ha tagit andra vägar än förväntat. 
Endast en av de studerade fastigheterna hade köpts av de boende, i fem fastigheter hade man bildat 
bostadsrättsförening och kommit till köpstämma men inte fått majoritet för att genomföra köpet, i 
en hade enbart gjorts en intresseanmälan för köp och i tre fastigheter hade hyresrätten kvarstått. 
Här fanns flera olika orsaker till att utvecklingen blev sådan, se avsnitt om intervjuer med ombild‐
ningskonsulter och styrelsemedlemmar. 

 

Den planerade uppläggningen med parvisa jämförelser mellan fastigheter som var lika i alla avseen‐
den utom beträffande ombildning till bostadsrätt kunde inte genomföras. Istället har jämförelserna 
har gjorts utifrån två dimensioner; skillnader mellan fastigheterna beträffande hur långt de kommit i 
en ombildningsprocess1, se bilaga 1, samt eventuella förändringar mellan intervjutillfällena.. Analy‐
sen av boendeintervjuerna har genomförts utifrån grupperna ”Ingen intresseanmälan”, ”Köpstämma 
men ej köp”, ”Köpt fastigheten” och ”Endast intresseanmälan”. Vi har benämnt grupperna :  

• Kategori 0 = Ingen intresseanmälan: tre fastigheter  

• Kategori 1 = Köpstämma men ej köp: fem fastigheter  

• Kategori 5= Köpt fastigheten: en fastighet  

• Kategori 9= Endast intresseanmälan: en fastighet 

Numreringen av kategorierna har ingen speciell betydelse, förutom att vara en kort beteckning. 

Datainsamling och mått 

Boendeintervjuerna genomfördes av Statistiska Centralbyrån (SCB), och SCB gjorde också det 
slumpmässiga urvalet av hushåll vid båda intervjuomgångarna. De totala urvalen var 760 respektive 
800 personer vid respektive undersökning. Målet var att uppnå 400 genomförda intervjuer i båda 
omgångarna. Det verkliga utfallet blev 304 respektive 276 genomförda intervjuer, alltså en lägre 
svarsfrekvens än vi hoppats. Med tanke på urvalets sammansättning, hyregäster i ytterförorter, är 
det stora bortfallet inte så förvånande.  Det fanns, som tidigare nämnts, svårigheter med att hitta 
kontaktuppgifter till de mantalsskrivna på adresserna. En bortfallsanalys visade att bortfallet var 
ganska jämnt fördelat över de olika fastigheterna, se tekniska rapporter från SCB, bilaga 2. 

Telefonintervjuerna gjordes med strukturerade frågor och en stor andel fasta svarsalternativ, kom‐
pletterade med vissa öppna frågor. Frågorna siktade till att både beskriva aspekter av och mäta gra‐
den av socialt kapital bland de svarande. Följande aspekter av socialt kapital studerades: 

• normer, sanktioner och incitament 

• samarbete och gemensam handling 

• tillit och solidaritet 

• nätverk och social gemenskap 

                                                            
1 Härvid användes material från NEWSEC 2011‐03‐11 där ombildningsprocessens olika steg beskrivs 
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• information och kommunikation 

• demokrati och politisk aktion 

Dessa aspekter grundades på teori om socialt kapital, i första hand Putnam, Coleman, Halpern och 
Rothstein, se avsnitt Teoretisk ansats I, samt på föregående empiriska studier, till exempel ”World 
Bank SC Group Core Questionnaire for Measuring SC ”(2002), SOM‐Institutets studier (SOM 2006) 
och ”European Social Survey ” (ESS 2006). Många av våra frågor är identiska med frågor från dessa 
undersökningar. De har testats i stor skala som mått på socialt kapital och borde därför mäta viktiga 
aspekter av begreppet på ett pålitligt sätt.  

Vi använde olika typer av frågor som:  

• strukturerade frågor med Likert‐skala (Instämmer helt till Instämmer inte alls i ett givet på‐
stående) 

•  värdering på en given skala (Har stort förtroende för X, har ganska stort förtroende osv.)  

• val av kategorier från en lista 

• ja‐ och nejfrågor. 

De fasta svarsalternativen kompletterades med öppna svar, för förtydligande. De öppna frågorna gav 
utrymme för beskrivningar av t ex vilken typ av konflikter som kan uppstå i fastigheten eller vad 
eventuella förslag till bostadsföretaget gått ut på. De mått som erhölls i telefonintervjuerna var hu‐
vudsakligen ordinala (frågor med skala eller storlekskategorier) och kategorier (val från lista eller ja 
och nejsvar). Se översikt över frågetyper i tabell 1 samt frågeformulär i bilaga 3. 

Normer undersöktes med frågor om hänsyn mellan grannar, om man hälsar och om man hjälps åt att 
hålla rent och snyggt liksom om man följer ordningsregler. I de öppna frågorna ombads responden‐
terna beskriva incitament och straff för att följa eller inte följa normer och regler. 

Samarbete undersöktes genom frågor om gemensamma aktiviteter i bostadsområdet och om man 
tillsammans med sina grannar gett förslag om förändringar av bostadsmiljön, både i när‐ och kring‐
området, samt om dessa förslag har genomförts.  

Beträffande förtroende ställdes frågor om i vilken mån man litar på sina grannar, på samhällsinstan‐
ser och på politiker liksom om man brukar hjälpa sina grannar eller få hjälp av dem. Här ställdes ock‐
så en fråga om generellt förtroende för människor, om de svarande ansåg sig kunna lita på männi‐
skor i allmänhet.  

Nätverk och gemenskap mättes genom frågor om hur många släktingar och vänner man kunde tala 
med om man behövde samt om hur många grannar man kände igen respektive kände till namn. 

Aspekten information undersöktes genom frågor om hur man fått information om de ordningsregler 
som gäller, om nyheter och planerade förändringar i bostadsområdet samt om hur nöjd man är med 
informationen från bostadsföretag eller bostadsrättsförening.  

Demokrati och politisk aktion mättes med frågor om man utfört olika politiska handlingar som att 
rösta i senaste valet, delta i en demonstration, skriva under upprop eller bojkotta vissa varor. Här 
ingick också en fråga om i vilken grad man var intresserad av politik. 
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Tabell 1 Översikt av frågor per aspekt av socialt kapital 

 

Utöver telefonintervjuerna gjordes explorativa halvstrukturerade intervjuer med personal från de 
förvaltande bostadsföretagen. 15 sådana intervjuer har gjorts, alla utom en som besöksintervju. En 
telefonintervju gjordes med en förvaltare som nyligen slutat sin anställning på bostadsföretaget. 
Valet av intervjupersoner grundades på målsättningen att täcka in olika beslutsnivåer inom företagen 
liksom att fånga in uppfattningarna från dem som arbetade närmast hyresgästerna i bostadsområde‐
na. Intervjuguiden för intervjuerna med förvaltningspersonalen finns i bilaga 4. Syftet med dessa 
intervjuer var att få en bild av förvaltningspersonalens attityder och värderingar ifråga om hyresgäs‐
terna och ombildningsprocessen, liksom att komplettera fakta om vad som hände under processens 
gång.  

I slutfasen av projektet gjordes öppna telefonintervjuer med de ombildningskonsulter som varit en‐
gagerade i de studerade fastigheterna samt med styrelsemedlemmar i de bostadsrättsföreningar 
som bildades i de intresseanmälda fastigheterna. Sammantaget gjordes 10 öppna telefonintervjuer. 
Avsikten med de här intervjuerna var att få kunskap om vad som varit orsak till att processerna inte 
lett fram till målet att de boende köpte sitt hus, liksom om de svårigheter som uppstått under pro‐
cessen.  

 

Analysens uppläggning 

Telefonintervjuerna med de boende analyserades med flera olika statistiska analysmetoder. Ett för‐
sta steg var en explorativ faktoranalys för båda intervjuomgångarna med de boende. Faktoranalys 
kan användas för datareduktion, genom gruppering av variabler som har mycket varians gemensamt. 
Analysen ger möjlighet att byta ut flera variabler mot en enda som sammantaget mått på ett feno‐
men som beskrivs av de olika variablerna tillsammans. Faktoranalys kan också användas för mer un‐
dersökande syften, för att söka efter mönster av variabler med starka samband. Syftet med faktor‐
analysen var här att se hur olika dimensioner av socialt kapital framträdde i just vårt material, i jäm‐
förelse med de teoretiskt valda aspekterna. Dessutom syftade faktoranalysen till att minska antalet 

Aspekt av socialt kapital  Fråga nr  Typ av fråga 

Normer, sanktioner och incita‐
ment 

 

14A,B,C 
16, 24B 
17, 19, 25 
24A 

Likert‐skala, fyra steg 
Öppet alternativ, svar med egna ord 
Välj alternativ från lista 
Ja‐nejfråga 

Samarbete och gemensam hand‐
ling 

 

8A, 9A, 10A 
8B, 9B, 10B, 20B, 21B 
15A, 15B, 20A,C, 
21A,C 

Ja‐nejfråga 
Öppet alternativ, svar med egna ord 
Ja‐nejfråga 

Tillit och solidaritet 

 

11A,B,C,D,E,F 
12 
13 

Värdera på skala med fyra steg 
Värdera på skala med tio steg 
Välj alternativ från lista 

Nätverk och social gemenskap  4, 5, 6, 7  Välj storlekskategori från lista 

Information och kommunikation  18, 22 
23 

Välj alternativ från lista 
Värdera på skala med fyra steg 

Demokrati och politisk aktion 

 

26A, B, C, D, E, F, G, H
27 

Ja‐nejfråga 
Värdera på skala med fyra steg 
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variabler (svaren på enskilda frågor), för att underlätta jämförelserna mellan intervjutillfällen och 
mellan grupper. Faktoranalysens resultat användes för att välja ut variabler som var effektiva mått på 
socialt kapital i båda intervjuomgångarna.  

För att kartlägga hur socialt kapital hänger samman med faktorer som utbildning, ålder, familjeför‐
hållanden (demografiska egenskaper) gjordes jämförelser mellan medelvärden för mått på socialt 
kapital mellan olika grupper. Eventuella generella förändringar mellan 2008 och 2010 beträffande typ 
av föreningsengagemang eller konflikter i husen undersöktes genom kategorisering och frekvens‐
sammanställning av öppna svar, dvs svar i egna ord.  

För att undersöka hur aspekter av socialt kapital påverkats av ombildningsprocessen jämfördes sva‐
ren på några valda variabler vid båda intervjutillfällena. Urvalet av variabler gjordes efter kriteriet att 
de skulle ha starka laddningar i samma faktor både 2008 och 2010. För att visa signifikanta skillnader 
mellan tidpunkter och kategorier användes Nonparametric tests, 2 independent samples med Mann‐
Whitney U‐test samt n‐independent samples med Kruskal‐Wallis tests. 

För att vidare kunna undersöka hur socialt kapital hänger samman med ombildningsprocessen, i jäm‐
förelse med inverkan av demografiska variabler, gjordes logistisk regressionsanalys. Denna analys 
beräknar sannolikheten för en viss händelse eller tillstånd, utifrån inverkan av olika variabler. Bero‐
ende variabler (de variabler som påverkas av de övriga) var tillhörighet till respektive grupp enligt 
tabell 2. Oberoende (påverkande) variabler var dels mått på socialt kapital, dels demografiska karak‐
teristika. 

Analyser och jämförelser illustreras i tabell 2.  
Tabell 2 Schematisk beskrivning av analyser i jämförelsegrupper 

 Förändring mellan 2008 och 2010 

Ombildningsprocessen 2008 2010 

 Ingen intresseanmälan (Kategori 0)  
 

 Köpstämma men ej köp    (Kategori 1)   

 Köpt fastigheten                (Kategori 5)   

 Endast intresseanmälan    (Kategori 9)    
 

Totalt   

 

Slutligen sammanställdes resultat av intervjuerna med förvaltningspersonal, ombildningskonsulter 
och styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningarna för att få en bakgrundsbild av vad som hänt un‐
der de olika ombildningsprocesserna i de studerade fastigheterna. Återkommande teman analysera‐
des. Beskrivningarna av bakgrundssituationen och av hur ombildningsprocesserna utvecklade sig i de 
olika fallen jämfördes med de tendenser som visade sig i de statistiska analyserna. De kvalitativa re‐
sultaten utgjorde viktiga bidrag till tolkning och förklaring av de statistiska analysernas resultat. 

Alla analyser liksom lagringen av data i databaser gjordes med hjälp av statistikprogrammet SPSS 
Statistics, version 17.0. 
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 Mann Whitney, Kruskal Wallis  

Korstabeller, Chi square test 
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ANALYS OCH RESULTAT 

Telefonintervjuerna med de boende 

De svarande 

Trots att telefonintervjuerna gjordes med ett slumpmässigt urval av boende I fastigheterna vid båda 
tillfällena skiljer sig sammansättningen av de svarande mycket litet åt mellan intervjuomgångarna, se 
tabell 3. En liten förskjutning mot större andel yngre vuxna samt något högre utbildningsnivå kan 
urskiljas, men i huvudsak är de demografiska egenskaperna lika. Den största skillnaden ligger i att en 
större andel av de svarande år 2010 säger att de planerar att flytta inom två år. Andelen hushåll med 
barn under 18 år är relativt sett hög bland de svarande. Möjligen har barnfamiljerna varit lättast att 
nå per telefon. Andelen Sverigefödda är betydligt lägre bland de svarande än andelen i Stockholms 
kommun i genomsnitt. 

Tabell 3 Frekvenser, andel i procent av respektive grupp bland de svarande.  

  Databas 

  2008  2010 
Ålderskategori    

18‐26 år  15,8  19,3 
27‐42 år  35,4  33,0 
43‐64 år  33,3  31,9 
65‐‐‐ år  15,5  15,9 

Utbildningsnivå     
Ej fullgjort grundskola  1,8  1,9 
Grundskola  15,2  12,8 
Gymnasium el motsv  46,3  48,3 
Högskola, universitet  35,7  36,6 
Forskarutbildning  1,1  ,4 

Kön    
Kvinna  54,9  52,8 
Man  45,1  47,2 

Barnfamilj (barn under 18)  40,1  36,1 
Födda i Sverige  51,2  53,6 
Boendetid i nuvarande bostad     

Mindre än 2 år  14,7  16,6 
2‐5 år  28,7  28,4 
6‐10 år  17,0  16,6 
Längre än 10 år  39,7  38,4 

Planerar att flytta (Inom två år)  42,7  47,3 
     
Totalt N  283-304 241-276 
 

Faktoranalys av de båda databaserna 

Frågeformuläret var uppbyggt kring teoretiska dimensioner av socialt kapital, se avsnitt Teoriansats I 
samt Datainsamling och mått. En faktoranalys genomfördes för att kontrollera om dessa dimensioner 
verkligen återspeglas i data och för att undersöka möjligheten att minska antalet variabler i fortsatta 
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analyser. Variablernas lämplighet för faktoranalys prövades med olika statistiska mått2. Faktoranalys 
kan göras på flera sätt. Här användes metoden Principal Component analys3.  

Faktoranalyserna resulterade i 10 faktorer för databasen från 2008 och 7 faktorer i databasen från 
2010. Se bilaga 5 för faktorladdningar. De resulterande faktorerna var mycket lika i båda intervjuom‐
gångarna. Det tyder på att frågorna är tillförlitliga och har uppfattats på samma sätt av de svarande 
vid båda tillfällena. Se tabell 4 för en presentation av faktorerna. Ordningsföljden på faktorerna är 
baserad på andel av förklarad varians. Chronbach’s alpha är ett mått på hur väl faktorn mäter ett 
fenomen som kan beskrivas med hjälp av alla de variabler som ingår i faktorn (reliabilitet). Detta vär‐
de bör vara minst 0,70 för att faktorn ska kunna användas som ett mått istället för de ingående vari‐
ablerna. I explorativ faktoranalys kan värden på 0,60 accepteras. Här har faktorn som betecknas Nät‐
verk bland grannar använts i fortsatt analys trots att alpha‐värdet i 2010 års intervjuer är 0,61. 

De resulterande faktorerna representerar väl de dimensioner av socialt kapital vi ville mäta. Sam‐
mantaget förklarar faktorerna i analysen av 2008 års data 67,9 % av all varians och i analysen av 2010 
års data 64,2 % av all varians. Den enda aspekten av socialt kapital som inte kom fram som en faktor i 
denna analys var Information och kommunikation. Normer och förtroende är sammankopplade i en 
faktor, med störst andel av förklarad varians i båda databaserna. Förtroende är också kopplat till det 
politiska systemet, och, i databas 2008, till förtroende för samhällsinstanser (som polis och bostads‐
företag). Nätverk och gemenskap beskrivs i faktorerna Nätverk bland grannar och Nära nätverk (antal 
vänner och släktingar man kan tala förtroligt med). Gemensam handling samt politisk aktion utgör 
faktorer med lägre alpha‐värden.  

Tabell 4 Översikt av resulterande faktorer från faktoranalyserna av databaserna 2008 och 2010 

  2008  2010 

Faktor  
(Ordnade efter andel förklarad 
varians 2008) 

Ingående frågor  Chron‐
bach’s 
alpha 

Ingående frågor  Chron‐
bach’s 
alpha 

Normer och förtroende bland 
grannar 

14A,C,11 A,B,19  0,82  14A,C,11 A,B,19  0,80 

Nätverk bland grannar  6,7  0,69  6,7  0,61 

Förtroende för politiker  11E,F  0,85  11E,F  0,89 

Politisk aktion  27, 26F,H  0,43  27, 26E,F  0,53 

Nära nätverk  4,5  0,52  4,5  0,45 

Förtroende för samhällsinstanser  11C,D  0,46  ‐  ‐ 

Gemensam aktion  20A1, 26C  0,29  20A1, 26A,H  ‐0,10 

Lokal sammanhållning  24A,26D  0,06  ‐  ‐ 

Religiöst aktiv  9  ‐  ‐  ‐ 

Gemensam aktivitet  15A  ‐  ‐  ‐ 

”Ta saken i egna händer”      26C,11C  ‐0,10 

 

I fortsatta analyser har faktorerna Normer och förtroende bland grannar, Nätverk bland grannar och 
Förtroende för politiker använts som sammantagna mått på socialt kapital, eftersom de hade tillräck‐
liga alpha‐värden för att fungera som sådana. Nya variabler för dessa konstruerades genom summe‐
ring av de variabler som ingick i respektive faktor. Dessa nya variabler har kallats Index för Normer 

                                                            
2 Kaiser‐Meyer‐Olkin Measure of Sampling Adequacy för variablerna sammantaget, Anti Image Correlation 
Matrix, Communalities – Extraction (>0,50) för varje variabel för sig 
3 Med Varimax Rotation för tydligare faktorladdningar, faktorer med Eigenvalues större än 1,0 
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och förtroende bland grannar, Index för Nätverk bland grannar samt Index för Förtroende för politi‐
ker. 

Samband mellan demografiska karakteristika och socialt kapital 

Socialt kapital kan förväntas ha samband med människors levnadsvillkor och sociala tillhörighet. De 
index för olika aspekter av socialt kapital som konstruerades ur faktoranalysernas resultat korstabu‐
lerades mot socioekonomiska karakteristika, för båda intervjuomgångarna. Också sambanden mellan 
demografiska variabler och två enskilda frågor beträffande undersöktes. Frågan om man, tillsam‐
mans med andra, hade gett förslag till någon förändring i bostadsområdet valdes som ett mått på 
gemensam aktion. Som sådan kan den ses som en effekt av eller indikator på socialt kapital (jfr Put‐
mans definition av socialt som en tillgång som underlättar gemensam aktion). Frågan om antal nära 
vänner valdes för att ge ett mått på både omfattning och kvalitet hos de svarandes nätverk med per‐
sonlig tillit. Chi ‐ square tester användes för att undersöka signifikant samvariation mellan under‐
grupper av svarande, se tabell 5. 

Tabell 5 Medelvärden för olika mått på socialt kapital per demografisk kategori, Chi square test.  
‐ står för mycket litet antal observationer i gruppen (N= 1‐5). 

  Index för 
Normer och 
förtroende 
bland gran‐
nar 

Index för 
Nätverk 
bland gran‐
nar 

Index för 
Förtroende 
för politiker 

Har gett 
förslag till 
förändring  

Antal förtro‐
liga vänner  

  2008  2010  2008  2010  2008  2010  2008  2010  2008  2010 
Kön                     
Man   13,6  13,4  5,3 5,3 3,8 4,3 0,23 0,22  3,2  3,5

Kvinna  12,9  13,1  4,9 5,4 4,1 4,1 0,20 0,28  3,2  3,5

                     
Ålderskategori              **  *  **  * 
18‐26 år  14,3  13,0  5,0 4,9 4,2 4,3 0,02 0,13  3,4  3,7
27‐42 år  13,0  13,1  5,1 5,3 4,0 4,2 0,25 0,24  3,3  3,7

43‐64 år  13,0  13,6  5,1 5,7 3,9 4,2 0,30 0,29  3,2  3,4

Över 65 år  13,4  13,4  5,5 5,4 3,7 3,8 0,17 0,36  2,9  3,4

                     
Utbildningsnivå        **      **    **   
Ej fullgjort grundskola  ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ (0,00)  ‐  ‐

Grundskola  12,6  13,3  5,1 5,6 3,5 3,8 0,21 0,26  2,8  3,5

Gymnasium el motsv  13,6  13,3  5,1 5,4 3,9 4,0 0,18 0,24  3,2  3,5

Högskola, universitet  13,1  13,3  5,2 5,3 4,2 4,6 0,25 0,30  3,4  3,6
Forskarutbildning   ‐  ‐  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐  ‐  ‐

                     
Född i Sverige    *  **      **         
Ja   13,3  13,7  5,3 5,4 4,0 4,3 0,23 0,29  3,2  3,5

Nej  13,1  12,7  4,9 5,3 3,9 4,0 0,20 0,21  3,2  3,5
                     
Barnfamilj      **  *             
Ja   12,9  13,0  5,3 5,5 4,0 4,0 0,26 0,27  3,1  3,5

Nej  13,4  13,5  5,0 5,3 3,9 4,4 0,19 0,25  3,3  3,5

                     
Avser att flytta <2 år    **  **    **           
Ja   12,7  12,4  5,0 5,1 4,1 4,1 0,25 0,23  3,3  3,6

Nej  13,7  14,1  5,2 5,7 3,9 4,3 0,20 0,29  3,1  3,5

** 2‐sidigt Sigma < 0,05, *   2‐sidigt Sigma < 0,10 
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Kön är den enda variabel som inte alls har signifikanta samband med socialt kapital. Ålder har signifi‐
kant samband med två aspekter av SC, både 2008 och 2010. Ökande ålder sammanhänger med att 
ha gett förslag till förändring, liksom med minskande antal förtroliga vänner. Utbildningsnivå har 
samband med samma aspekter, men signifikanta samband visas enbart 2008; att ha högre utbildning 
hänger samman med att ha gett förslag till förändring liksom med ökande antal förtroliga vänner. 
2010 finns en signifikant positiv samvariation mellan utbildningsnivå och index för nätverk bland 
grannar, högre utbildning hör ihop med högre index.  

Att vara född i Sverige har signifikant samband med större socialt kapital i form av högre index för 
normer och förtroende bland grannar (2008) och med högre index för nätverk bland grannar samt 
förtroende för politiker (2010).  

Att leva i en barnfamilj har vid båda intervjutillfällena ett signifikant samband med index för Nätverk 
bland grannar. Barnfamiljer har högre index än barnlösa hushåll, vilket är förväntat med tanke på att 
barnfamiljer troligen tillbringar mer tid i bostadsområdet nära hemmet och att man lätt kommer i 
kontakt med andra barnfamiljer bland grannarna.  

Den grupp som planerar att flytta inom två år har signifikant lägre index för nätverk bland grannar 
(2008) och för normer och förtroende bland grannar (2010). Gruppen har signifikant högre index för 
förtroende för politiker (2008). 

Skillnaderna mellan intervjutillfällena kan hänga samman med påverkan av ombildningsprocessen, 
men också med ökad rörlighet och föryngring av de boende i de undersökta fastigheterna. Det fak‐
tum att antalet svar per databas är ganska litet gör att varje uppdelning i undergrupper kan leda till 
mycket få svar i någon grupp. Här gäller det särskilt utbildningsnivå, där några undergrupper innehål‐
ler mycket få svar. Slumpvariation kan slå igenom starkt i små grupper. Sammanfattningsvis kan vi 
konstatera att det finns signifikanta samband mellan demografiska variabler och socialt kapital, men 
att skillnaderna i medelvärden mellan grupperna är relativt små.  

 

 

Generella förändringar av socialt kapital mellan intervjutillfällena 

För att få en övergripande bild av hur både demografisk sammansättning och socialt kapital hade 
förändrats mellan de båda intervjutillfällena genomförde vi tester av skillnader i medelvärde för alla 
demografiska variabler samt ett urval av variabler för socialt kapital. 

Vi fann att ingen av de demografiska variablerna vi studerade4, hade någon signifikant förändring 
mellan 2008 och 2010. Däremot fann vi signifikanta skillnader beträffande vissa av de variabler som 
mäter socialt kapital se tabell 6 nedan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
4 Frågorna 2A, 2C, 28, 32A, 29, 31, 32B och 30B 
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Tabell 6 Signifikanta skillnader i medelvärden inom respektive grupp mellan 2008 och 2010, variabler 
som mäter socialt kapital (Mann Whitney U test). Signifikansen för skillnaderna betecknas *=p<.10, 
**=p<.05, ***=p<.01, ****=p<.001 
 

Grupp 

Medelvärden på fråga 

14C  11F  4 5 6 7  27

20
08

 

20
10

 

20
08

 

20
10

 

20
08

 

20
10
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08
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08
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 Signifikans  **** **** *   

Totalt  2,36  2,33  2,03  2,15  2,79  3,14  3,21  3,52 3,03  3,13  2,11  2,26  2,37  2,45 

 Signifikans  ** * *   

Kategori 0  2,30 2,48 2,20 2,13 2,80 3,15 3,23 3,48 2,99 3,25 2,10 2,30 2,49 2,42 
 Signifikans  * *** ****   * 
Kategori 1  2,27 2,20 1,98 2,18 2,79 3,08 3,13 3,50 3,01 3,01 2,10 2,17 2,25 2,44 
Signifikans  ***    

Kategori 5  3,10 2,58 2,29 2,10 3,10 3,46 3,52 3,75 3,19 3,25 2,33 2,60 2,65 2,64 

Signifikans  **    
Kategori 9  2,23 2,33 1,50 2,13 2,36 2,94 3,32 3,50 3,14 3,38 1,91 2,07 2,41 2,29 

 

 

Frågan 14C handlar om huruvida man hjälps åt med att hålla rent och snyggt i bostadsområdet. De 
boende som köpt sin fastighet tyckte 2010 att man hjälptes åt i mindre utsträckning med att hålla 
rent och snyggt än vad man tyckte år 2008. Detta innebär en signifikant minskning inom den grup‐
pen. De har dock fortfarande högre värden på denna variabel än övriga grupper hade 2010. 

Kategori 9, som intresseanmälde och sedan avbröt processen, har signifikant större förtroende för 
politiker 2010 än 2008 (fråga 11F). 

Fler vänner att prata förtroligt med, fråga 4, tyckte grupperna kategori 0 och 1 att de fått och det gav 
också utslag på hela materialet. Likadant med fråga 5 som gäller om man har släktingar att prata 
förtroligt med, där var dock skillnaden mellan 2008 och 2010 för kategori 0 svagt signifikant  

Grannar som man känner till namnet och grannar som man känner till utseendet, tyckte man att man 
har fler av år 2010 i grupperna kategori 0 och totalt , dvs för alla grupperna tillsammans.  

I gruppen kategori 1 kan man skönja en ökning av förtroende för politiker, variabeln är svagt signifi‐
kant (p<0,1).  

Dessa analyser var till hjälp för att välja ut vilka variabler som skulle tas med i de följande logistiska 
regressionsanalyserna. Variabler som förändrats signifikant under den tid ombildningsprocesserna 
pågått borde kunna bidra till att förklara samband mellan ombildning och förändring av socialt kapi‐
tal. 

 

Logistiska regressionsanalyser ‐ vad karakteriserar de olika ombildningsgrupperna? 

Jämförelserna av utvecklingen av socialt kapital mellan 2008 och 2010 i hela materialet visar inte 
specifikt hur ombildningsprocessen påverkar eller påverkas av socialt kapital. För vidare att undersö‐
ka samband mellan ombildningsprocesser och socialt kapital användes logistiska regressionsanaly‐
ser5. Fastigheterna, och därmed de svarande, delades in i kategorier enligt tabell n, beroende på om 

                                                            
5 Binary Logit regression 
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de startat någon ombildningsprocess samt på hur långt de i så fall kommit i processen. Samma grup‐
pering användes i databaserna för 2008 och 2010. Vid intervjutillfället 2008 visste varken forskare 
eller svarande hur processen skulle utveckla sig. Indelningen i efterhand ger möjlighet att spåra ka‐
rakteristiska egenskaper i form av både demografiska variabler och mått på socialt kapital, som kan 
ha påverkat utfallet av ombildningsprocesserna.  

De logistiska regressionsanalyserna upprepades i båda databaserna, med samma utfallsvariabler 
(tillhör Kategori 0,1,5,9) och samma uppsättning oberoende (påverkande) variabler. Variablerna visas 
i tabell 7, med beskrivande statistik för respektive databas. De oberoende variablerna är dels demo‐
grafiska variabler, dels mått på socialt kapital. Utöver de tidigare presenterade demografiska variab‐
lerna valde vi att ta med en fråga om man planerade att flytta inom de närmaste två åren. Denna 
fråga ger ett grovt mått på hur nöjd man är med sin nuvarande boendesituation. Vi lade också till en 
variabel som beskiver släktnätverk, vilket är en form av socialt kapital. Denna variabel visar signifi‐
kanta skillnader mellan 2008 och 2010 (se avsnittet om generella förändringar av socialt kapital mel‐
lan intervjutillfällena) och kan därför tänkas ha samband med ombildningsprocessen och / eller med 
förändrad demografisk sammansättning.  

De för socialt kapital teoretiskt centrala aspekterna normer och förtroende mäts genom Index för 
normer och förtroende bland grannar samt Index för förtroende för det politiker på olika nivåer. En 
annan central aspekt är socialt nätverk, som här representeras av variablerna Index för nätverk mel‐
lan grannar liksom dummyvariabler för om man har många förtroliga vänner eller många förtroliga 
släktingar. Slutligen valdes en variabel som beskriver gemensam aktion, egentligen ett resultat av 
socialt kapital enligt Putnam’s definition( Putnam 1993), en fråga om man tillsammans med andra 
gett förslag till förändringar i bostadsområdet. 

Tabell 7 Beskrivande statistik för de variabler som ingår i de logistiska regressionsanalyserna 

Variabel 

2008  2010 
Medelvär‐
de 

Standard‐
avvikelse 

Medelvär‐
de 

Stan‐
dard‐
avvikelse 

Ålderskategori äldre än 42 år (1,0)  ,488 ,501 ,478  ,500

Flyttat in för minst 6 år sedan (1,0)  ,567 ,496 ,550  ,498

Utbildn. Högskola, universitet (1,0)  ,368 ,483 ,370  ,484

Kön (Man=1, Kvinna=2)  1,450 ,498 1,470  ,500

Barnfamilj (1,0)  ,401 ,491 ,361  ,481

Född i Sverige (1,0)  ,512 ,501 ,536  ,500

Tänker flytta inom 2 år (1,0)  ,570 ,496 ,530  ,500

IndexNormerFörtroendeGrannar (linjär skala)  13,223 3,160 13,274  2,888

IndexNätverkGrannar (linjär skala)  5,135 1,498 4,159  1,590

IndexFörtroendePolitiker (linjär skala)  3,950 1,552 5,371  1,517

Har minst två förtroliga vänner (1,0)  ,838 ,369 ,935  ,248

Har minst två förtroliga släktingar (1,0)  ,666 ,473 ,826  ,380

Har gett förslag om förändring (1,0)  ,220 ,414 ,250  ,435

 

De oberoende variabler som var ordinala, det vill säga uppdelade i ordnade storlekskategorier, har 
delats in i binära6 kategorier för den logistiska analysen. Detta gjordes för det första för att minska 

                                                            
6 Med värdena 1 eller 0, tillhör en viss kategori eller ej 
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antalet variabler. Av analystekniska skäl bör inte antalet variabler vara för stort i förhållande till anta‐
let observationer. Proportionen 20 observationer per ingående variabel är ett minimum. För det 
andra gjordes indelningen till binära kategorier för att undvika ordinala mått, som inte ger tillräcklig 
precision i de statistiska modellerna. 

Uppdelningen i nya kategorier har gjorts med stöd av explorativa logistiska analyser med olika kom‐
binationer av variabler samt utifrån visad samvariation av demografiska variabler och socialt kapital 
(se tabell 5). Som kritiska avgränsningar i demografiska variabler valdes ålder över eller under 42 år, 
att ha eftergymnasial utbildning eller ej samt att att ha bott i fastigheten minst 6 år eller ej. Beträf‐
fande variabler som beskriver socialt kapital har antal förtroliga vänner och släktingar kategoriserats 
till att ha minst två förtroliga vänner eller släktingar. Alternativen är då att ha en eller ingen enda vän 
eller släkting. 

De logistiska regressionsanalyserna redovisas i tabellerna 8a och 8b samt 9a och 9b. Nagelkerke SQ 
och Chi SQ Sig längst ned i tabellerna beskriver förklaringsgrad respektive precision hos modellen. 
Den modell som har högst värden, den bästa modellen med avseende på hur mycket av variansen 
som signifikant förklaras, har märkts ut med fetstil för båda dessa mått. Endast de variabler som har 
signifikanta koefficienter har en påvisbar inverkan på utfallet i respektive modell. 

Modellerna är uppbyggda kring en basmodell som omfattar demografiska kontrollvariabler för ålder, 
utbildningsnivå, hushållstyp, etnisk bakgrund, kön samt hur länge man bott i bostaden och om man 
planerar att flytta. Till dessa har lagts variabler för mått på socialt kapital, men på grund av att vissa 
av dem är inbördes beroende (korrelerade) har vi inte tagit med alla variabler i samma analys. Istället 
har en modell för varje socialt kapital‐variabel beräknats. Modellerna visar hur sannolikheten för att 
tillhöra respektive jämförelsekategori ifråga om ombildning till bostadsrätt påverkas av dels demo‐
grafiska variabler, dels olika aspekter av socialt kapital. Styrkan av variablernas inverkan kan utläsas 
genom jämförelser av Odds ratio. Standard errors i analyserna är mindre än 2,0, vilket visar att det 
inte finns störande korrelationer mellan variablerna. Se också korrelationsmatriser, bilaga 6. 

Bortrensning av extremfall (outliers) och inflytelserika fall7 prövades. Beträffande modellerna för 
grupperna Kategori 0 och Kategori 1 ledde detta inte till några förbättringar av modellernas förmåga 
att förutsäga utfall. Beträffande grupperna Kategori 5 och Kategori 9 medförde bortrensningen av 
extremfall att några oberoende variabler fick mycket höga värden för standard errors, vilket visar på 
beräkningsproblem. Här berodde de på att vissa variabler fick ett konstant värde, då alla svarande i 
Kategori 9 var födda utomlands eller hade många nära vänner. Därför inkluderades samtliga fall i 
analyserna, utom för Kategori 5 i databas 2010, där bortrensning av extremvärden gav giltiga model‐
ler med högre precision. I ett fall gick det överhuvudtaget inte att beräkna en koefficient för en vari‐
abel på grund av ovan beskrivna problem, se tabell 9b, Kategori 9, Modell 5. 

Analyserna för databasen från 2008 visar tydliga skillnader mellan grupperna vid utgångsläget, se 
tabeller. De som aldrig kommer att genomgå någon ombildningsprocess, Kategori 0, karakteriseras 
av att de i mindre utsträckning än övriga bestod av hushåll med barn (detta utläses av att regres‐
sionskoefficienten har negativt tecken och att Odds ratio är mindre än 1) och att de i större utsträck‐
ning hade förtroende för politiker liksom i större utsträckning hade gett gemensamma förslag om 
förändringar i bostadsområdet (detta utläses av att regressionskoefficienterna har positivt tecken 
och att Odds ratio är större än 1). De som skulle starta en ombildningsprocess för att till slut inte 
kunna genomföra den, Kategori  1, karakteriserades 2008 av att man i mindre utsträckning än övriga 
var född i Sverige liksom i mindre utsträckning hade gett gemensamma förslag om förändringar i 
bostadsområdet.  

                                                            
7 “An influential case is any case that significantly alters the value of a regression coefficient whenever it is deleted from an 
analysis.” Allen, M. P., 1997, Understanding Regression Analysis, 171‐175. Även då extremfallen undantogs från analy‐
serna uppnåddes proportionen minst 20 observationer per variabel, vilket är ett minimikrav för att göra tillför‐
litliga analyser. 
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Den grupp som skulle komma att genomföra en ombildning och köpa sin fastighet, Kategori 5, karak‐
teriserades 2008 av att i mycket större utsträckning (sett till Odds ratios) än övriga vara födda i Sveri‐
ge liksom att ha högre index för normer och förtroende bland grannar. Den grupp som skulle komma 
att avsluta sin påbörjade ombildningsprocess på ett tidigt stadium, Kategori 9, karakteriserades 2008 
av att i mycket mindre utsträckning (sett till Odds ratios) än övriga vara födda i Sverige liksom ha 
lägre index för förtroende för politiker samt i mindre utsträckning ha många förtroliga släktingar. 

År 2010 hade karakteristika för de olika kategorierna förändrats. Gruppen Kategori 0 karakteriseras 
nu av att i mindre utsträckning än övriga omfatta hushåll som planerar att flytta inom två år samt av 
att ha högre index för nätverk bland grannar och, i samma modell, av att i större utsträckning ha ef‐
tergymnasial utbildning. Fortfarande karakteriseras gruppen av att i större utsträckning än övriga ha 
gett förslag till förändring i bostadsområdet. Gruppen Kategori 1 karakteriseras av att i större ut‐
sträckning än övriga omfatta hushåll som planerar att flytta inom två år liksom av att i mindre ut‐
sträckning ha eftergymnasial utbildning. Denna grupp har nu också lägre index än övriga för normer 
och förtroende bland grannar och för nätverk bland grannar. 

Gruppen som nu ombildat sin fastighet, Kategori  5, karakteriserades 2010 av att i större eller mycket 
större utsträckning än övriga ha eftergymnasial utbildning, bo i ett hushåll med barn, ha bott längre 
än 6 år i huset samt att vara född i Sverige. De hade ett högre index för nätverk bland grannar och ett 
lägre index än övriga för förtroende bland politiker. Gruppen Kategori 9 karakteriserades enbart av 
att man i mycket mindre utsträckning var född i Sverige.  
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Tabell 8 a 2008 Demografisk basmodell plus en variabel för mått på socialt kapital åt gången, logistisk regression. Signifikansen för koefficienterna betecknas *=p<.10, **=p<,05, ***=p<.01, ****=p<.001 
Kategori 0  Kategori1

Variables in the N=274 N=202 N=269 N=236 N=269 N=270 N=269 N=274 N=202 N=269 N=236 N=269 N=270 N=269 
Equation Basmodel Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7   Basmodel Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 
Planerar flyt- Coeff -,36 -,00 -,35 -,298 -,36 -,36 -,33  Coeff  ,22 ,15 ,25 ,09 ,21 ,24 ,19 
ta inom två år Oddsr ,70 ,99 ,71 ,742 ,70 ,70 ,72  Oddsr  1,25 1,16 1,29 1,10 1,24 1,27 1,21 
  (S.E.) (0,30) (0,35) (0,30) (0,33) (0,30) (0,30) (0,31)  (S.E.) (,27) (,32) (,27) (,29) (,27) (,27) (,27) 

Medelålders Coeff -,12 -,37 -,13 -,232 -,11 -,12 -,21  Coeff  ,21 ,46 ,19 ,38 ,18 ,22 ,27 

 /äldre Oddsr ,89 ,69 ,88 ,793 ,90 ,89 ,81  Oddsr  1,23 1,58 1,21 1,46 1,20 1,24 1,32 
  (S.E.) (0,33) (0,39) (0,33) (0,37) (0,33) (0,33) (0,34)  (S.E.) (,29) (,36) (,29) (,32) (,29) (,29) (,30) 

Eftergymn.  Coeff ,04 -,23 ,04 -,009 -,05 ,03 -,06  Coeff  -,31 -,24 -,33 -,39 -,24 -,32 -,24 

utbildning Oddsr 1,04 ,80 1,04 ,991 ,95 1,03 ,94  Oddsr  ,73 ,78 ,72 ,68 ,79 ,73 ,79 
  (S.E.) (0,29) (0,33) (0,30) (0,32) (0,30) (0,30) (0,30)  (S.E.) (,26) (,30) (,26) (,28) (,27) (,26) (,27) 

Barnfamilj Coeff -0,64** -0,86** -0,62* -0,598* -0,65** -0,68** -0,79**  Coeff  ,36 0,58* ,38 ,32 ,38 ,36 ,46 

  Oddsr ,53 ,42 ,54 ,550 ,52 ,53 ,45  Oddsr  1,43 1,78 1,46 1,37 1,46 1,44 1,58 
  (S.E.) (0,32) (0,39) (0,33) (0,36) (0,32) (0,32) (0,33)  (S.E.) (,28) (,34) (,28) (,30) (,28) (,28) (,29) 

Bott Länge Coeff -,08 -,04 -,06 -,154 -,08 -,08 -,28  Coeff  ,16 ,13 ,14 ,03 ,16 ,16 ,31 

  Oddsr ,93 ,96 ,94 ,857 ,92 ,93 ,76  Oddsr  1,17 1,14 1,15 1,03 1,17 1,18 1,37 
  (S.E.) (0,31) (0,36) (0,32) (0,34) (0,31) (0,31) (0,33)  (S.E.) (,27) (,33) (,28) (,29) (,27) (,27) (,28) 

Kön Coeff ,15 -,07 ,13 ,037 ,14 ,15 ,16  Coeff  ,07 ,28 ,05 ,18 ,09 ,06 ,08 

  Oddsr 1,16 ,93 1,14 1,038 1,15 1,16 1,17  Oddsr  1,07 ,30 1,05 1,16 1,10 1,06 ,26 
  (S.E.) (0,26) (0,33) (0,29) (0,32) (0,29) (0,29) (0,29)  (S.E.) (,25) (1,33) (,26) (,28) (,26) (,25) (1,08) 

Född i Sverige Coeff ,41 0,57* ,41 ,471 ,39 ,40 ,38  Coeff  -0,56** -0,64** -0,58** -0,60** -0,55** -0,59** -0,53** 

  Oddsr 1,50 1,77 1,51 1,602 1,48 1,49 1,46  Oddsr  ,57 ,53 ,56 ,55 ,58 ,56 ,59 
  (S.E.) (0,29) (0,33) (0,30) (0,33) (0,29) (0,30) (0,30)  (S.E.) (,26) (,30) (,26) (,28) (,26) (,26) (,26) 

Index Normer  Coeff -,04      Coeff  -,07 
Förtroende  Oddsr ,96      Oddsr  ,93 
Grannar  (S.E.) (0,05)      (S.E.) (,05) 

Index Nätverk Coeff   -,03      Coeff  ,00 

Grannar Oddsr   ,97     Oddsr  1,00 
(S.E.)   (0,10)     (S.E.) (,09) 

Index  Coeff    0,241**     Coeff  -,12 
Förtroende Oddsr    1,273    Oddsr  ,89 
Politiker (S.E.)    (0,10)    (S.E.) (,09) 

HarFlerVänner Coeff    ,43    Coeff  -,44 
Oddsr    1,53   Oddsr  ,65 
(S.E.)    (0,42)   (S.E.) (,36) 

Har Fler Släk- Coeff     ,05   Coeff  ,15 
tingar Oddsr    1,05  Oddsr  1,16 

(S.E.)    (0,31)  (S.E.) (,27) 

Har gett förslagCoeff    1,01**  Coeff  -0,84*** 

om förändring Oddsr       2,74 Oddsr  ,43 
(S.E.)       (0,34) (S.E.) (,32) 

Constant Coeff -,95 -,05 -,81 -1,841** -1,27* -,98 -,97  Coeff  ,06 ,40 ,10 ,60 ,38 -,03 ,05 
Oddsr ,39 ,96 ,45 ,159 ,28 ,38 ,38 Oddsr  1,07 1,49 1,11 1,83 1,46 ,97 1,05 
(S.E.) 0,59 (0,95) (0,74) (0,73) (0,67) (0,62) (0,59) (S.E.) (,52) (,86) (,66) (,63) (,58) (,55) (,53) 

Nagelkerke SQ 0,046  0,075  0,045  0,082  0,052  0,046  0,090  Nagelkerke SQ 0,05  0,089  0,053  0,068  0,056  0,051  0,082 
Chi SQ Sig .279  .208  .393  .099  .292  .370  .029  Chi SQ Sig  .174  .088  .206  .135  .178  .229  .030 
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Tabell 8 b 2008 Demografisk basmodell plus en variabel för mått på socialt kapital åt gången, logistisk regression. Signifikansen för koefficienterna betecknas *=p<.10, **=p<,05, ***=p<.01, ****=p<.001 

Kategori 5  Kategori9       
Variables in the N=274 N=202 N=269 N=236 N=269 N=270 N=269 N=274 N=202 N=269 N=236 N=269 N=270 N=269 
Equation Basmodel Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7   Basmodel Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 
Planerar flyt- Coeff ,36 -,02 ,21 ,46 ,40 ,40 ,36  Coeff  - ,27 - ,32 - ,24 - ,24 - ,27 - ,38 - ,28 

ta inom två år Oddsr 1,44 ,98 1,23 1,58 1,49 1,49 1,44  Oddsr   ,76  ,73  ,79  ,79  ,76  ,69  ,76 
  (S.E.) (,45) (,60) (,46) (,49) (,45) (,45) (,45)  (S.E.) ( ,49) ( ,56) ( ,50) ( ,54) ( ,49) ( ,50) (,49) 

Medelålders Coeff -,27 ,02 -,21 -,1  -,23 -,27 -,27  Coeff   ,02 - ,43  ,00 - ,57  ,00 - ,07  ,01 

 /äldre Oddsr ,76 1,02 ,82 ,90 ,80 ,77 ,76  Oddsr  1,02  ,65 1,00  ,57 1,00  ,93 1,01 

  (S.E.) (,50) (,67) (,51) (,53) (,50) (,50) (,50)  (S.E.) ( ,53) ( ,65) ( ,53) ( ,60) ( ,53) ( ,54) ( ,53) 

Eftergymn.  Coeff ,57 0,89* ,63 ,57 ,54 ,55 ,56  Coeff   ,17  ,29  ,17  ,30  ,20  ,20  ,15 

utbildning Oddsr 1,76 2,45 1,88 1,76 1,71 1,74 1,76  Oddsr  1,18 1,34 1,18 1,35 1,22 1,23 1,16 

  (S.E.) (,42) (,54) (,43) (,46) (,43) (,42) (,42)  (S.E.) ( ,48) ( ,53) ( ,48) ( ,52) ( ,48) ( ,48) ( ,48) 

Barnfamilj Coeff ,39 ,34 ,27 ,30 ,34 ,37 ,40  Coeff  - ,04 - ,05 - ,01 - ,12 - ,04 - ,23 - ,03 

  Oddsr 1,48 1,40 1,31 1,36 1,41 1,44 1,49  Oddsr   ,96  ,95  ,99  ,89  ,96  ,80  ,97 

  (S.E.) (,46) (,60) (,49) (,50) (,47) (,46) (,47)  (S.E.) ( ,51) ( ,60) ( ,51) ( ,59) ( ,51) ( ,54) ( ,51) 

Bott Länge Coeff -,54 -,83 -,58 -,42 -,52 -,51 -,54  Coeff   ,44  ,52  ,46  ,78  ,45  ,50  ,42 

  Oddsr ,58 ,44 ,56 ,66 ,60 ,60 ,59  Oddsr  1,55 1,68 1,59 2,19 1,56 1,64 1,53 

  (S.E.) (,45) (,58) (,48) (,48) (,45) (,45) (,46)  (S.E.) ( ,51) ( ,61) ( ,53) ( ,58) ( ,51) ( ,52) ( ,52) 

Kön Coeff -,09 ,15 ,03 -,11 -,14 -,10 -,10  Coeff  - ,58 - ,66 - ,60 - ,53 - ,56 - ,52 - ,59 

  Oddsr ,91 1,16 1,03 ,90 ,87 ,91 ,91  Oddsr   ,56  ,52  ,55  ,59  ,57  ,60  ,55 

  (S.E.) (,42) (,54) (,43) (,46) (,43) (,42) (,42)  (S.E.) ( ,49) ( ,58) ( ,49) ( ,55) ( ,50) ( ,50) ( ,49) 

Född i Sverige Coeff 2,11**** 2,41*** 2,36**** 2,17*** 2,11**** 2,04**** 2,10****  Coeff  -1,69*** -1,90*** -1,67*** -1,51** -1,68*** -1,61*** -1,70*** 

  Oddsr 8,22 11,11 10,59 8,76 8,23 7,67 8,16  Oddsr   ,19  ,15  ,19  ,22  ,19  ,20  ,18 

  (S.E.) (,57) (,74) (,64) (,65) (,57) (,58) (,53)  (S.E.) (,59) (,67) (,59) (,61) (,59) ( ,61) ( ,59) 

Index Normer  Coeff 0,51****     Coeff   - ,10      

Förtroende  Oddsr  1,66     Oddsr    ,90      

Grannar  (S.E.) (,12) (S.E.)  ( ,09)      

Index Nätverk Coeff ,11  Coeff    - ,04     

Grannar Oddsr 1,11 Oddsr     ,96     

(S.E.) (,15) (S.E.)   ( ,17)     

Index  Coeff ,21  Coeff     - ,62***    

Förtroende Oddsr 1,23 Oddsr      ,54    

Politiker (S.E.) (,15) (S.E.)    ( ,22)    

HarFlerVänner Coeff ,53  Coeff      - ,22   

Oddsr 1,70 Oddsr       ,81   

(S.E.) (,67) (S.E.)     ( ,62)   
Har Fler Släk- Coeff ,30  Coeff       - ,99**  

tingar Oddsr 1,35 Oddsr        ,37  

(S.E.) (,52) (S.E.)      ( ,49)  

Har gett förslagCoeff -,03  Coeff         ,01 

om förändring Oddsr ,97 Oddsr        1,01 

(S.E.) (,53) (S.E.)       ( ,58) 
Constant Coeff -3,64**** -11,52**** -4,53**** -4,71**** -4,05**** -3,83**** -3,62****  Coeff  -1,24  ,50 -1,04  ,83 -1,09 - ,67 -1,20 

Oddsr ,03 ,00 ,01 ,01 ,02 ,02 ,03 Oddsr  ,29 1,65 ,35 2,28 ,34 ,51 ,30 

(S.E.) (,98) (2,39) (1,26) (1,18) (1,12) (1,03) (,98) (S.E.) (,93) (1,45) (1,18) (1,28) (1,01) (,99) (,93) 
Nagelkerke SQ 0,168 0,389 0,189 0,189 0,174 0,171 0,167 Nagelkerke SQ ,114 ,185 ,115 ,224 ,115 ,148 ,115 

Chi SQ Sig .001 .000 .001 .003 .002 .002 .003 Chi SQ Sig .066 .025 .099 .002 .101 .026 .098 



21 
 

Tabell 9 a 2010 Demografisk basmodell plus en variabel för mått på socialt kapital åt gången, logistisk regression. Signifikansen för koefficienterna betecknas *=p<.10, **=p<,05, ***=p<.01, ****=p<.001 
Kategori 0  Kategori 1       

Variables in the N=233 N=177 N=227 N=192 N=227 N=229 N=232 N=233 N=177 N=227 N=192 N=227 N=229 N=232 
Equation Basmodel Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7   Basmodel Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 
Planerar flyt- Coeff -0,63* -0,61 -0,80** -0,74** -0,65** -0,61* -0,69**  Coeff  0,48* 0,63* 0,68** ,367 0,51* 0,47 0,51* 

ta inom två år Oddsr ,53 ,55 ,45 ,48 ,52 ,55 ,50  Oddsr  1,61 1,88 1,98 1,44 1,67 1,60 1,66 
  (S.E.) (,32) (,38) (,33) (,36) (,33) (,33) (,33)  (S.E.) (,29) (,36) (,30) (,32) (,29) (,29) (,29) 

Medelålders Coeff ,40 ,48 ,35 ,54 ,47 ,47 ,22  Coeff  -,06 -,23 ,02 -,14 -,12 -,10 ,06 

 /äldre Oddsr 1,49 1,62 1,43 1,72 1,60 1,61 1,24  Oddsr  ,94 ,80 1,02 ,87 ,89 ,90 1,06 

  (S.E.) (,36) (,39) (,36) (,40) (,36) (,36) (,37)  (S.E.) (,32) (,37) (,33) (,36) (,33) (,33) (,33) 

Eftergymn.  Coeff ,48 ,48 0,52*** ,344 ,420 ,364 ,445  Coeff  -0,66** -0,81** -0,72** -0,55* -0,61** -0,59** -0,65** 

utbildning Oddsr 1,61 1,61 1,68 1,41 1,52 1,44 1,56  Oddsr  ,52 ,44 ,48 ,58 ,54 ,55 ,52 

  (S.E.) (,31) (,34) (,31) (,35) (,31) (,31) (,31)  (S.E.) (,28) (,32) (,29) (,32) (,28) (,28) (,28) 

Barnfamilj Coeff -,11 -,11 -,19 -,35 -,08 -,08 -,20  Coeff  ,15 ,22 ,22 ,02 ,13 ,12 ,19 

  Oddsr ,89 ,89 ,83 ,70 ,93 ,92 ,82  Oddsr  1,16 1,25 1,24 1,02 1,14 1,13 1,21 

  (S.E.) (,34) (,37) (,35) (,37) (,34) (,34) (,35)  (S.E.) (,30) (,35) (,32) (,33) (,31) (,31) (,31) 

Bott Länge Coeff -,29 -,34 -,47 -,18 -,35 -,33 -,23  Coeff  ,07 ,37 ,18 -,04 ,09 ,09 ,02 

  Oddsr ,75 ,71 ,63 ,83 ,71 ,72 ,34  Oddsr  1,07 1,44 1,20 ,96 1,09 1,09 1,02 

  (S.E.) (,33) (,37) (,34) (,37) (,34) (,34) (,80)  (S.E.) (,30) (,34) (,31) (,33) (,30) (,30) (,31) 

Kön Coeff ,21 ,00 ,16 ,01 ,23 ,26 ,21  Coeff  ,08 ,41 ,14 ,18 ,06 ,04 ,09 

  Oddsr 1,23 1,00 1,17 1,01 1,25 1,30 1,24  Oddsr  1,09 1,51 1,15 1,19 1,07 1,04 1,09 

  (S.E.) (,31) (,34) (,32) (,34) (,31) (,31) (,31)  (S.E.) (,28) (,33) (,29) (,31) (,28) (,28) (,28) 

Född i Sverige Coeff ,30 ,28 ,26 ,26 ,25 ,21 ,24  Coeff  -,23 ,05 -,23 -,31 -,20 -,17 -,18 

  Oddsr 1,35 1,33 1,30 1,29 1,29 1,24 1,28  Oddsr  ,79 1,05 ,80 ,73 ,82 ,84 ,83 

  (S.E.) (,31) (,35) (,32) (,34) (,32) (,32) (,32)  (S.E.) (,28) (,33) (,29) (,31) (,28) (,28) (,28) 

Index Normer  Coeff  ,09       Coeff   -0,10*      

Förtroende  Oddsr  1,10      Oddsr   ,90      

Grannar  (S.E.)  (,06)      (S.E.)  (,06)      

Index Nätverk Coeff   0,22**      Coeff    -0,26***     

Grannar Oddsr   1,25     Oddsr    ,77     

(S.E.)   (,11)     (S.E.)   (,10)     

Index  Coeff    ,02     Coeff     ,10    

Förtroende Oddsr    1,02    Oddsr     1,10    

Politiker (S.E.)    (,11)    (S.E.)    (,10)    

HarFlerVänner Coeff     ,12    Coeff      -,14   

Oddsr     1,12   Oddsr      ,87   

(S.E.)     (,64)   (S.E.)     (,58)   
Har Fler Släk- Coeff      ,45   Coeff       -,20  

tingar Oddsr      1,56  Oddsr       ,82  

(S.E.)      (,47)  (S.E.)      (,39)  

Har gett förslagCoeff       0,81**  Coeff        -,55 

om förändring Oddsr       2,25 Oddsr        ,58 

(S.E.)       (,33) (S.E.)       (,31) 
Constant Coeff -1,29** -2,13** -2,23*** -,92 -1,38 -1,71** -1,40**  Coeff  ,16 ,67 1,31 -,23 ,29 ,35 ,22 

Oddsr ,28 ,12 ,11 ,40 ,25 ,18 ,25 Oddsr  1,17 1,95 3,70 ,80 1,33 1,42 1,24 

(S.E.) (,64) (1,05) (,85) (,74) (,96) (,77) (,66) (S.E.) (,58) (,96) (,76) (,67) (,86) (,67) (,58) 

Nagelkerke SQ 0,054  0,071  0,089  0,062  0,054  0,058  0,089  Nagelkerke SQ 0,061  0,117  0,113  0,048  0,057  0,054  0,08 
Chi SQ Sig .253  .326  .069  .380  .364  .312  .063  Chi SQ Sig .148  .039  .010  .527  .276  .306  .073 
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Tabell Logit 9 b 2010 Demografisk basmodell plus en variabel för mått på socialt kapital åt gången, logistisk regression. Signifikansen för koefficienterna betecknas *=p<.10, **=p<,05, ***=p<.01, ****=p<.001 
Kategori 5  Kategori 9       

Variables in the N=224 N=177 N=221 N=187 N=219 N=220 N=223 N=233 N=177 N=227 N=192 N=227 N=229 N=232 
Equation Basmodel Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7   Basmodel Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 
Planerar flyt- Coeff ,46 -,61 ,02 -,10 ,02 ,48 ,49  Coeff  -,34 ,03 -,36 ,18 -,38 -,40 -,35 

ta inom två år Oddsr 1,59 ,55 1,02 ,90 1,02 1,61 1,63  Oddsr  ,71 1,03 ,70 1,20 ,68 ,67 ,70 
  (S.E.) (,64) (,60) (,57) (,68) (,47) (,64) (,64)  (S.E.) (,66) (,73) (,69) (,72) (,67) (,66) (,66) 

Medelålders Coeff -,50 -,49 -,25 -,50 -,51 -,43 -,57  Coeff  -,17 ,02 -,44 -,13 -,06 -,30 -,16 

 /äldre Oddsr ,61 ,61 ,78 ,60 ,60 ,65 ,56  Oddsr  ,85 1,02 ,65 ,87 ,94 ,74 ,85 

  (S.E.) (,70) (,62) (,64) (,73) (,54) (,71) (,72)  (S.E.) (,70) (,71) (,75) (,78) (,71) (,72) (,70) 

Eftergymn.  Coeff 1,62** 1,30** 1,46** 2,56*** 0,71 1,87** 1,66**  Coeff  -,57 -,55 -,46 -,81 -,60 -,50 -,52 

utbildning Oddsr 5,03 3,68 4,29 12,99 2,03 6,46 5,26  Oddsr  ,57 ,58 ,63 ,44 ,55 ,61 ,59 

  (S.E.) (,63) (,57) (,58) (,85) (,50) (,75) (,72)  (S.E.) (,67) (,71) (,68) (,75) (,67) (,67) (,67) 

Barnfamilj Coeff 1,75** -,02 ,74 1,92*** 0,88** 1,81*** 1,64**  Coeff  -,81 -,73 -,80 -,32 -,76 -,75 -,78 

  Oddsr 5,77 ,98 2,10 6,81 2,41 6,09 5,13  Oddsr  ,45 ,48 ,45 ,72 ,47 ,47 ,46 

  (S.E.) (,71) (,57) (,61) (,70) (,44) (,65) (,63)  (S.E.) (,68) (,77) (,70) (,72) (,67) (,68) (,67) 

Bott Länge Coeff 1,66** ,38 1,19* 2,78*** ,29 1,55** 1,72**  Coeff  -,30 -,65 ,01 -,86 -,25 -,43 -,29 

  Oddsr 5,25 1,46 3,27 16,17 1,34 4,71 5,59  Oddsr  ,74 ,52 1,01 ,42 ,78 ,65 ,75 

  (S.E.) (,73) (,58) (,64) (,87) (,49) (,70) (,71)  (S.E.) (,63) (,67) (,66) (,72) (,62) (,64) (,62) 

Kön Coeff -1,82** -,61 -,97 -,96 -,34 -1,93** -1,82**  Coeff  -,71 -,70 -,86 -,80 -,60 -,57 -,66 

  Oddsr ,16 ,55 ,38 ,38 ,71 ,15 16  Oddsr  ,49 ,50 ,42 ,45 ,55 ,57 ,52 

  (S.E.) (,83) (,58) (,62) (,73) (,46) (,85) (,84)  (S.E.) (,63) (,69) (,68) (,70) (,64) (,64) (,64) 

Född i Sverige Coeff 2,38*** ,65 1,93*** 3,54*** 1,30** 2,37** 2,35**  Coeff  -2,341*** -2,246** -2,276** -2,032** -2,290** -2,254** -2,301** 

  Oddsr 10,75 1,92 6,90 34,39 3,68 10,71 10,43  Oddsr  ,10 ,11 ,10 ,13 ,10 ,10 ,10 

  (S.E.) (,90) (,63) (,74) (1,12) (,54) (,92) (,91)  (S.E.) (,80) (,82) (,81) (,82) (,80) (,80) (,80) 

Index Normer  Coeff ,18  Coeff   -,19 

Förtroende  Oddsr 1,20  Oddsr   ,83  

Grannar  (S.E.) (,11)  (S.E.) (,11)  

Index Nätverk Coeff 0,56***  Coeff  -,14 

Grannar Oddsr 1,75 Oddsr  ,87 

(S.E.) (,21) (S.E.) (,21) 

Index  Coeff -0,74***  Coeff  -,04 

Förtroende Oddsr ,48 Oddsr  ,96 

Politiker (S.E.) (,25) (S.E.) (,23) 

HarFlerVänner Coeff -,25  Coeff  17,86 

Oddsr ,78 Oddsr  56906375,18

(S.E.) (,85) (S.E.) (9761,86) 
Har Fler Släk- Coeff 1,26  Coeff  -,92 

tingar Oddsr 3,52 Oddsr  ,40 

(S.E.) (1,17) (S.E.) (,72) 

Har gett förslagCoeff ,25  Coeff  -,44 

om förändring Oddsr 1,28 Oddsr  ,64 

(S.E.) (,62) (S.E.) (,81) 
Constant Coeff -4,77*** -4,69** -7,46**** -4,60*** -2,95** -5,92*** -4,81***  Coeff  -,11 2,30 ,67 ,01 -18,12 ,49 -,13 

Oddsr ,01 ,01 ,00 ,01 ,05 ,00 ,01 Oddsr  ,89 9,94 1,95 1,01 ,00 1,63 ,88 

(S.E.) (1,64) (1,86) (2,00) (1,72) (1,38) (2,01) (1,65) (S.E.) (1,18) (1,91) (1,59) (1,50) (9761,86) (1,28) (1,17) 

Nagelkerke SQ 0,347  0,17  0,302  0,417  0,323  0,369  0,347  Nagelkerke SQ 0,169  0,215  0,173  0,17  0,181  0,187  0,172 
Chi SQ Sig .000  .056  .000  .000  .000  .000  .000  Chi SQ Sig .048  .049  .091  .152  .057  .047  .047 
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Resultaten av de logistiska regressionsanalyserna åskådliggörs i den sammanfattande tabellen 10. Här 
visas för varje jämförelsegrupp vilka variabler som signifikant inverkar på sannolikheten att tillhöra re‐
spektive grupp 2008 och 2010. Modellerna visar på skillnader mellan grupperna vid respektive tillfälle. 
De implicita förändringar som visas här bygger på tolkning och resonemang kring modellernas resultat. 
Skillnaderna gäller hur starkt inflytande de olika variablerna har på sannolikheten att till höra en viss 
kategori vid tillfälle 1 och vid tillfälle 2. De förändringar över tiden som antyds här måste ses som ten‐
denser och jämföras med andra resultat av andra analyser för att bli bättre underbyggda. Ett exempel på 
hur tabell 10 ska läsas: 

I gruppen som aldrig intresseanmält sig för ombildning till bostadsrätt var det 2008 ett utmärkande drag 
att inte tillhöra en barnfamilj (minustecken). 2010 var detta inte längre ett utmärkande drag i förhållande 
till de övriga kategorierna, variabeln hade inte längre någon signifikant inverkan på sannolikheten att 

tillhöra den gruppen (∅). Denna förändring kan tolkas som att gruppen förmodligen omfattar fler barn‐
familjer vid den senare tidpunkten, i varje fall relativt de övriga kategorierna. Därför utmärks förändring‐
en av en uppåtriktad pil.  

Förändringarna mellan år 2008 och 2010, den tid ombildningsprocesserna pågått, rör både demografiska 
karakteristika och olika mått på socialt kapital. De som inte intresseanmält sig för ombildning har ökat sin 
andel av kvarboende, det vill säga minskat andelen med flyttplaner, och sammansättningen av de boen‐
de har gått mot högre andel barnfamiljer och personer med eftergymnasial utbildning. Beträffande soci‐
alt kapital har de tappat i förtroende för politiker, ökat sitt nätverk bland grannar samt har stabilt över 
tiden en större benägenhet än övriga grupper att, tillsammans med andra i bostadsområdet, ge förslag 
om förändringar.  

Den grupp som länge försökte genomföra en ombildning visar en i vissa delar omvänd utveckling. 2010 
utmärks gruppen i högre grad av att de boende planerar att flytta inom två år och av att de i lägre grad 
omfattar personer med eftergymnasial utbildning än som var fallet 2008. 2010 utmärks de inte längre av 
att i särskilt stor utsträckning vara födda utom Sverige. De förefaller ha förlorat socialt kapital ifråga om 
normer och förtroende bland grannar liksom nätverk bland grannar. Deras benägenhet att ge gemen‐
samma förslag om förändring har relativt sett ökat.  

I den fastighet som övergått till bostadsrätt framträder flera demografiska egenskaper starkt. I denna 
grupp har man i särskilt hög grad svensk bakgrund, både före och efter ombildning. Efter ombildningen 
utgörs de boende i högre grad av högutbildade, barnfamiljer och personer som bott längre än 6 år i fas‐
tigheten, vilket allt sammantaget tyder på en stabil boendegrupp som bor kvar. Dock har de förlorat so‐
cialt kapital ifråga om normer och förtroende bland grannar, vilket också understöds av testera av hur 
svar på enskilda frågor förändrats över tiden, se sid b. Nedgången enligt dessa tester gällde särskilt ifråga 
om gemensamma normer för att hålla rent och snyggt. Gruppen har ökat index för nätverk bland grannar 
men minskande förtroende för politiker.  

I gruppen som tidigt fick avskriva sina ombildningsplaner är den mest utmärkande demografiska egen‐
skapen att var av utländsk härkomst, både före och efter ombildningsförsöket. Beträffande socialt kapital 
har man 2010 inte längre ett utmärkande lågt förtroende för politiker eller speciellt få släktingar att tala 
förtroligt med, vilket kan tolkas som en relativ ökning i dessa avseenden.  
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Tabell 10. Sammanställning av regressionsmodellernas resultat vid de båda intervjutillfällena. Minus‐
tecken betecknar signifikant negativ koefficient dvs att det är lägre sannolikhet för att tillhöra denna 
grupp om man är/har(variabeln), plustecken betecknar signifikant positiv koefficient dvs att och det är 
högre sannolikhet för att tillhöra denna grupp om man är/har (variabeln) ∅ betecknar att variabeln inte 
var signifikant i analysen. De streckade pilarna visar riktningen av förändringen 

 

 
 

  2008  Relativ 
förändring

2010 

Ingen intresseanmä‐
lan 

Barnfamilj  ‐    ∅  

    ∅    ‐  Planerar att flytta 

    ∅    +  Eftergymnasial utbildning 

  Förtroende för politiker  +    ∅  

  Gett förslag om förändring +  =  +  Gett förslag om förändring 

    ∅    +  Nätverk bland grannar 

Köpstämma men ej 
köpt 

Född i Sverige  ‐    ∅   

    ∅    + Planerar att flytta 

    ∅    ‐ Eftergymnasial utbildning 

  Gett förslag om förändring ‐    ∅   

    ∅    ‐ Normer och förtroende för 
grannar 

    ∅    ‐ Nätverk bland grannar 

Köpt fastigheten  Född i Sverige  ++ =  ++ Född i Sverige 

    ∅    ++ Eftergymnasial utbildning 

    ∅    + Barnfamilj 

    ∅    ++ Bott länge 

  Normer och förtroende för 
grannar 

+    ∅   

    ∅    + Nätverk bland grannar 

    ∅    ‐ Förtroende för politiker 

Endast intressean‐
mälan 

Född i Sverige  ‐ ‐  =  ‐ ‐ Född i Sverige 

  Förtroende för politiker  ‐    ∅   

  Många förtroliga släktingar ‐    ∅   
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Resultat från öppna frågor i telefonintervjuerna 
 
Deltagande i föreningar, annan forskning 
 
Föreningsdeltagandet bland medborgare i samhället har en koppling till förekomsten av socialt kapital. 
Robert Putnam framhöll betydelsen av medborgarnas engagemang i frivilliga föreningar för demokratins 
stabilitet och effektivitet både på grund av ”interna” effekter på enskilda medlemmar och ”externa” ef‐
fekter på staten. Internt menar Putnam att ”sammanslutningarna ger sina medlemmar samarbetsvanor, 
solidaritet och samhällsanda”  (Putnam 1993, 1996). 
 
Vogel och Amnå (Vogel J. m fl 2003)  tar också upp dessa båda aspekter, tydliggör att föreningsdeltagan‐
det utgör en politisk resurs och viktigt för demokratins funktion samt framhåller att föreningslivet spelar 
en viktig roll som mötesplats och genererar ett socialt kapital.  Vogel och Amnå lägger till ytterligare en 
aspekt: att hushållens deltagande i föreningslivet har en viktig roll som välfärdsproducent (Vogel J. m fl 
2003).  
Dessa tre aspekter möjliggörs i stort sett på samma sätt: genom deltagande i föreningar tränas samarbe‐
te kring gemensamma mål, att bereda ärenden och fatta beslut. Man möter andra människor med olika 
erfarenheter och värderingar och modererar sannolikt sin livssyn, normer och värderingar. Ur dessa 
återkommande möten skapas ett ömsesidigt förtroende som även får betydelse utanför själva förening‐
en, i samhället i övrigt (Vogel J. m fl 2003) . Det betyder att frivilliga föreningar utgör en viktig mötesplats 
för människor. 
 
Putnam gör en första åtskillnad mellan olika slags socialt kapital genom distinktionen mellan horisontella 
och vertikala nätverk. Horisontella nätverk karaktäriseras av att där ingår personer med likvärdig makt 
och status medan vertikala nätverk ”knyter samman ojämlika personer i asymmetriska hierarki‐ och be‐
roenderelationer” (Putnam 1993,1996). Han menar att: 
 
”Täta men segregerade horisontella nätverk vidmakthåller samarbete inom varje grupp, men samhälls‐
engagerade nätverk som spänner över sociala klyftor stimulerar ett bredare samarbete. Detta är ännu en 
orsak till att samhällsengagerade nätverk är en så viktig del av ett samhälles sociala kapital.” Som exem‐
pel på horisontellt ordnade grupper nämner Putnam sportklubbar, kooperativ, sällskap för ömsesidig 
hjälp, kulturella föreningar och frivilliga fackföreningar. Dessa menar han, bör vara positivt förknippade 
med ett gott styre (institutionernas effektivitet). Medlemskap i hierarkiskt ordnade organisationer såsom 
katolska kyrkan och maffian bör vara negativt relaterat till styrets karaktär (Putnam 1996). 
 
I en senare bok av Putnam diskuterar han betydelsen av att bygga överbryggande socialt kapital, dvs att 
vi bör överskrida våra sociala, politiska och professionella gränser och ta kontakt med människor som är 
olika oss själva. Han menar att sport tillhandahåller goda tillfällen till detta och även konstnärliga och 
kulturella aktiviteter. Att sjunga eller bowla tillsammans kräver inte delade ideologier, eller samma socia‐
la eller etniska bakgrund menar han (Putnam 2000, vår översättning). 
 
Det finns en diskussion om och kritik av Putnam och hans hantering av begreppet socialt kapital och dess 
relation till föreningsdeltagande som handlar dels om att han i boken Den fungerande demokratin (1996) 
inte tydligt skiljde ut olika sorter av socialt kapital. Han skrev bara om horisontellt och vertikal ordnade 
grupper. Dels handlar kritiken om att när han urskiljde sammanbindande och överbryggande socialt kapi‐
tal i boken Den ensamme bowlaren (2001) ett  ifrågasättande av resonemanget om att det överbryggan‐
de sociala kapitalet mer främjar den övergripande medborgerliga samhörigheten än vad det samman‐
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bindande sociala kapitalet gör. För en diskussion om detta särskilt i integrationspolitiska sammanhang se 
t ex Borevi,  Ds2004:49 Föreningsliv, makt och integration (2004). 
Vi anser att det är mycket komplexa samband och inte heller finns empiriska belägg att hänvisa till för att 
kunna uttala oss om hur vissa föreningstyper och deltagande i dessa kan hänföras till bildande av över‐
bryggande eller sammanbindande socialt kapital.  
 
I SCB:s rapport 98 ”Föreningslivet i Sverige” från 2003 rapporteras data från SCB:s undersökningar av 
levnadsförhållande 1992 och 2000.  
 
I rapporten visas statistik om föreningsdeltagande där diagram 2.10 visar procenttalet ”Personer som är 
aktiva i någon förening”, nuläge 2000 samt trend mellan 1992 och 2000. Den visar att 44,2% av befolk‐
ningen var aktiva i någon förening år 2000 och att trenden sedan 1992 var en minskning med 7,5%. Regi‐
on Stockholm har lägst procenttal av de redovisade regionerna: 38,8%. Män är mer aktiva än kvinnor: 
48,3% respektive 40,2%. Samboende med barn har högst andel aktiva jämfört med övriga familjesitua‐
tioner: 50,9%. Eftergymnasial utbildning har högre andel aktiva än lägre utbildningsnivåer: 56,6%. Bland 
infödda svenskar är 46,2%  aktiva i någon förening och bland utländska medborgare 23,9%.  
 
 Medborgare i Sverige sägs ha ett högt deltagande i föreningslivet jämfört med andra länder. I Ds 
2004:49 ”Rapport från integrationspolitiska maktutredningens forskningsprogram”  visar Gunnar Myr‐
berg med hjälp av data från European Social Survey (2002) att Sverige har högst föreningsengagemang 
av nitton europeiska länder. Detta gäller både befolkningsgrupperna infödda och invandrade: 2,6 respek‐
tive 1,9 antal medlemskap i föreningskategorier per person.  Myrberg finner en statistiskt signifikant 
skillnad i föreningsengagemang mellan infödda och invandrade svenskar. 
 
I Halpern (2005) redovisar författaren resultat från en brittisk studie, The British General Household Sur‐
vey (2000), som indikerar att personer som var ”oengagerade i det civila samhället” kunde definieras 
som medborgare som inte var involverade i någon lokal organisation, inte hade tagit initiativ till att lösa 
ett lokalt problem, inte kände sig välinformerade och inte kände att de kunde påverka beslut om bo‐
stadsområdet, varken ensam eller tillsammans med andra. Dessa medborgerligt oengagerade var mest 
sannolikt från följande grupper: unga, kvinnor, etniska minoriteter, lägre utbildade, hyr sin bostad och 
nyligen inflyttad. 
 
 
Beskrivande statistik och analyser av föreningsdeltagande i vårt urval 
 
Fråga 8 i vårt frågeformulär handlar om intervjupersonernas deltagande i föreningar. Frågan har formu‐
lerats för att söka svar hos personer som verkligen varit aktiva i sitt medlemskap, då det är först då som 
föreningsdeltagandet kan bli en faktor i att skapa socialt kapital. Totalt sett var andelen av intervjuperso‐
ner som angett att de varit aktiva i någon förening det senaste året 25,7% år 2008 och 25,4 % år 2010, se 
tabell 11 nedan. 
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Tabell 11. Föreningsdeltagande bland de boende i procent, år 2008 och 2010. 
 
Fråga 8  (2008) Har Du under det senaste året varit aktivt engagerad i 

någon förening? T.ex. haft styrelseuppdrag eller gått på möten? 

    Frekvens 
 2008    2010 

Procent     
 2008      2010

Valid Percent
2008      2010 

Giltiga svar NEJ 219 198 72,0 71,7 73,7 73,9 

JA 78 70 25,7 25,4 26,3 26,1 

Total 297 268 97,7 97,1 100,0 100,0

Saknade 
svar 

Vet ej 1 3 ,3 1,1  
Ej svar 6 5 2,0 1,8  
Total 7 8 2,3 2,9  

Totalt N 304 276 100,0 100,0   

 
 
Om vi jämför dessa siffror med motsvarande i SCB:s rapport 98, Vogel J. m fl (2003) för år 2000, så redo‐
visas där för riket 44,2 procent aktiva i någon förening och för region Stockholm 38,8 procent. 
SCB:s siffror visar alltså på ett betydligt högre föreningsengagemang än i denna undersökning. Dock är 
siffrorna tio år äldre och trenden mellan 1992 och 2000 i SCB:s rapport är minskande mellan de åren, 
minus 7,5 procent för riket och minus 7,3 procent för region Stockholm. En ytterligare skillnad är att SCB 
har med även åldrarna 16‐17 år medan denna undersökning har åldrarna 18 år och uppåt. 
Om den nedåtgående trenden fortsatt mellan åren 2000 och 2008 i samma takt som mellan åren 1992 
och 2000 så skulle andelen medborgare i Stockholm som är aktiva i någon förening år 2008 vara omkring 
30 procent. Om en sådan trendframskrivning kan accepteras, i brist på jämförbara data, så förefaller det 
som om andelen aktiva i de utvalda bostadsområdena i denna undersökning är något lägre än i genom‐
snitt för region Stockholm.  
 
Hur föreningsengagemanget fördelar sig på typer av föreningar visas i diagram 12 nedan. Klassificeringen 
av föreningar följer den indelning som använts i rapporten ”Föreningslivet i Sverige” (Vogel m fl, 2003). 
Se bilaga 7 för den fullständiga klassificeringen. 
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Diagram 1. Hur föreningsdeltagandet bland de boende fördelar sig procentuellt på olika kategorier av 
föreningar, år 2008 och 2010.  
 
Vi ser att den föreningskategori med högst andel aktiva både 2008 och 2010 är konsumentkooperativ där 
bl a bostadsrättsföreningar ingår. Näst högst andel har idrottsföreningar, också båda åren och därefter 
ser mönstret lite olika ut för de två intervjutillfällena. 
 
Intervjupersonerna i denna undersökning har aktivt deltagit i 0,35 föreningar i genomsnitt år 2008 och 
0,34 föreningar år 2010, se tabell 12 nedan. Vi har testat data för skillnader i medelvärde mellan grupper 
vid respektive intervjutillfälle, dels de fyra grupperna som representerar ombildningsfaserna, ”Kategori 
0, 1, 5 ,9” och dels skillnader mellan grupperna ”Född i annat land” och ”Född i Sverige”. 
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Tabell 12. Antal föreningsengagemang per person 2008 och 2010. Värden som signifikant skiljer sig åt 
har markerats med fetstil.  – visar att antalet observationer är mycket litet och medelvärdet utan mening          
*p<0,10, **p<0,05 
 

  2008  2010 
  Totalt  Född i 

annat 
land 

Född i 
Sverige 

p‐värde, 
Mann 

Whitney 
U test 

Totalt  Född i 
annat 
land 

Född i 
Sverige 

p‐värde, 
Mann 

Whitney 
U test 

Totalt  0,35 0,28*  0,41* 0,08 0,34* 0,25**  0,41**  0,022

Kategori 0  0,39 0,29  0,40 0,327 0,45* 0,29 0,57  0,133

Kategori 1  0,37 0,29  0,48 0,125 0,29* 0,24*  0,34*  0,072

Katgeori 5  0,29 0,75  0,22 0,316 0,39* 0,50 0,36  0,530

Kategori 9  0,18 0,11  ‐ 0,075 0,12* 0,14 ‐  0,580

p‐värde, Kruskal 
Wallis test 

0,780        0,068       

 
I det totala materialet från 2008 finns det relativt stora skillnader i antal föreningsengagemang per per‐
son mellan grupperna personer födda i Sverige respektive personer födda i annat land. Mann Whitney U 
testet visar då ett p‐värde som är svagt signifikant (p=0,08). Däremot är skillnaden mellan samma grup‐
per i data från 2010 större, liksom starkt signifikanta (p=0,022). Personer födda i Sverige har 2010 aktivt 
deltagit i 0,41 föreningar i genomsnitt och personer födda i annat land 0,25 föreningar i genomsnitt.  
 
Samma typ av analys gällande statusgrupperna visar 2008 en svagt signifikant skillnad (p=0,075) för 
grupp 9 och 2010 också en svagt signifikant skillnad för grupp 1.   
För 2010 finns det ganska stora skillnader i medelvärdena av föreningsengagemang per person mellan 
kategorierna 0, 1, 5 och 9 – vi ser att där är en större spridning på värden än motsvarande för 2008, vil‐
ket visar sig i ett svagt signifikant p‐värde: 0,068.  
 
Att det finns en skillnad i föreningsengagemang mellan personer födda i Sverige och personer födda i 
annat land i detta material, överensstämmer alltså med Myrbergs resultat ovan, Ds 2004:49 (2004). 
Att det även finns en skillnad i föreningsengagemang mellan de olika statusgrupperna hade vi förväntat 
oss utifrån teorin, men vid båda intervjutillfällena är det den grupp som hela tiden varit ointresserad av 
köp som har högst antal föreningsengagemang per person. 
 
Den jämförelsevis lägre aktivitetsgraden av deltagande i föreningar bland de boende i denna undersök‐
ning indikerar att de boende har mindre av sådana erfarenheter än vad som visats gällande boende i 
region Stockholm i en tidigare genomförd undersökning. En delgrupp av de boende, de som inte är födda 
i Sverige, har signifikant lägre deltagande i föreningar än gruppen födda i Sverige. Det mönstret har på 
träffats även i andra undersökningar som nämnts ovan. Denna grupp kan därmed förmodas ha än svåra‐
re att sätta sig in i, förstå och agera i en ombildningsprocess. 

Gårdsföreningar kan ses som ett särskilt viktigt fall av föreningsverksamhet beträffande socialt kapital, 
eftersom dessa föreningar verkar mycket lokalt i bostadsområdet och aktiviteterna bärs upp av dem som 
bor där. Svenska Bostäder i samarbete med Hyresgästföreningen erbjuder sina hyresgäster att starta 
gårdsförening tillsammans med grannar. Förhoppningen är att gårdsföreningarna ska bidra till att öka 
boinflytandet, öka trivsel och trygghet, få ungdomar att känna sig mer hemma i området med fler sociala 
och miljövänliga effekter.  
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Intresserade hyresgäster får hjälp med att starta föreningen och även stöd i det fortsatta arbetet om 
man så önskar. Man kan även få finansiellt stöd av Svenska Bostäder. Att initiativet ska komma från hy‐
resgästerna själva och att det finns stöd att få för bildande och drivande av föreningen anser vi vara posi‐
tivt för möjligheten till granngemenskap och att därmed socialt kapital kan bildas mellan grannar i såda‐
na föreningar. 
 
Tre av fastigheterna i urvalet har haft gårdsförening:  
En förening hade barnverksamhet. Den har dock inte varit aktiv sedan 2009 då initiativtagaren flyttat. En 
gårdsförening bedriver konstnärlig verksamhet, den förefaller dock vara ganska etablerad, vilket gör att 
den eventuellt inte är så tillgänglig för alla hyresgäster. En gårdsförening drev verksamheten miljögrupp 
på gården, så länge de var i Svenska Bostäder ägo. Det kan noteras att den fastighet som ombildades 
hade en aktiv gårdsförening. 
 
 
Boendes förslag till förändringar  

Här redovisas vilka typer av förändringsförslag de boende berättat att de gett till bostadsföretaget eller, i 
ett fall 2010, till bostadsrättsföreningen som förvaltar fastigheten. Kategoriseringen av typ av förslag är 
gjord av forskarna i efterhand. Det finns naturligtvis gränsfall då ett förslag kan höra till flera olika kate‐
gorier eller där de boende nämnt flera olika förslag men i ett övergripande sammanhang. Kategorise‐
ringen syftar till att göra det möjligt att jämföra om vissa typer av förslag blivit vanligare mellan de båda 
intervjuomgångarna och, i möjligaste mån, om sammansättningen av förslag skiljer sig åt mellan jämfö‐
relsegrupperna avseende ombildning. 

De kategorier av förslag vi fann rör följande: 

• Ordningsfrågor, störning 

• Bättre funktion, standard i den fysiska miljön 

• Säkerhetsfrågor 

• Förvaltningsrutiner, demokrati 

• Städning, renhållning 

• Gemensamma aktiviteter, träffpunkt 

• Försköning 

• Omvandling till bostadsrätt 

Diagram 2 visar skillnader mellan år 2008 och 2010. I hela materialet visar sig förslag angående ordnings‐
frågor och bättre funktion och standard i den fysiska miljön vara de dominerande. Dock minskar andelen 
förslag angående ordningsfrågor kraftigt 2010 medan förslag om bättre standard ökar kraftigt. Förslag 
kring säkerhetsfrågor och förvaltningsrutiner, inklusive demokrati och information, är ganska vanliga 
2008 medan städning och renhållning samt gemensamma aktiviteter och träffpunkter ökar som förslags‐
ämnen 2010. Antalet förslag har totalt sett gått ned år 2010, men det hänger samman med att det totala 
antalet intervjuer var något lägre år 2010. Fördelningen i den totala sammanställningen indikerar att 
ordningsfrågor minskar som ämne för förändringsförslag, medan intresset för förbättrad fysisk miljö ökar 
mellan intervjuomgångarna.  
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Diagram 2 Procentuell fördelning av svarskategorier 2008 och 2010, alla svarande.  
Antal svar är 93 år 2008 och 78 år 2010 

 

Jämförelser mellan de olika ombildningsgrupperna blir vanskliga på grund av få svar uppdelade på rela‐
tivt många kategorier. Vad som kan jämföras är frekvenser av hur många som svarat med något förslag i 
respektive grupp, se tabell 13. Det som kommit fram i de logistiska analyserna, att man i kategori 0 har 
gett många förslag om förändring, framgår också här. Kategorierna 5 och 9 visar den största förändring‐
en mellan intervjutillfällena. I kategori 5 har andelen förslag ökat, medan det är tvärtom i kategori 9. Då 
gemensam aktion, här ingivande av gemensamma förslag, kan ses som en effekt av socialt kapital (Put‐
nam 1993) understöder resultatet att socialt kapital har minskat i kategori 9 och i viss mening ökat i ka‐
tegori 5. Andelen som gett förslag är konstant högst i kategori 0, vilket visar på att man har bibehållit 
socialt kapital mellan de två intervjutillfällena.  

Tabell 13  Procentuell andel av förslagsgivare i varje kategori 

Ombildningskategori  2008  2010 

Ingen intresseanmälan  35 %  34 % 

Köpstämma men ej köp  16 %  20 % 

Köpt fastigheten  19 %  25 % 

Endast intresseanmälan  23 %  17 % 

 

En redovisning av olika svar följer nedan. De förslag som citeras nedan är avskrivna från intervjuprotokol‐
len. Stavning och uttryckssätt är telefonintervjuarens tolkning av den intervjuade boendes svar.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Ordningsfrågor, 
störning

Bättre funktion, 
standard

Säkerhetsfrågor

Förvaltningsruti
ner, demokrati

Städning, 
renhållning

Gemensamma 
aktiviteter, 
träffpunkt

Försköning

Omvandl. till 
bostadsrätt

Totalt, andel svar, ingivna förslag om förändring till 
bostadsföretaget, 2008 och 2010

2008

2010



32 
 

Majoriteten av förslagen om höjd standard i den fysiska miljön rör gemensamma ytor och funktioner, till 
exempel: 

”Det var med hyresgästföreningen och det gällde belysningen så att den skulle bli bättre 
samt att området var i behov av nya lekplatser” (Kategori  1, 2010) 

”Fler cykelparkeringar, att man skulle ta bort ett garage för att ha det som cykelparkering” 
(Kategori 0, 2010) 

Liknande förslag återkommer i flera versioner och detta är troligen kopplat till att lokala hyresgästföre‐
ningar har tagit upp och fört fram dem.  

Några upprustningsförslag berör också lägenheterna: 

”Vi ville ha lägenhetsstandarden höjd” (Kategori 5, 2008)  

”Att lägenheterna skulle renoveras” (Kategori 1, 2010) 

”Förslaget handlade om ventilationen i huset. Det är nämligen så att de som bor ovanför 
mig röker i lägenheten och röken luktar” (Kategori 0, 2010) 

Av de ordningsfrågor som togs upp rörde många tvättstugor och gemensamma ytor: 

”Mycket bråk i tvättstugan, trasigt, stölder, för varmt i tvättstugan” (Kategori 0,2008) 

”Att man inte ska skjuta nyårsraketer inne på gårdarna” (Kategori 0, 2008) 

”Att det behövs fler tvättstugetider då det numera bor fler personer per lägenhet (Katego‐
ri 9, 2008) 

”Folk kan inte hålla ordning i miljöstugan. De kastar in allt möjligt och släpper in obehöri‐
ga” (Kategori 1, 2010) 

”Skadegörelse och nedskräpning” (Kategori 0, 2010) 

Andelen förslag beträffande ordning har minskat betydligt 2010, men det är svårt att säga om det beror 
på att ordningen blivit bättre. De, färre, förslag som kommit fram 2010 tar upp liknande problem som 
tidigare. 

Bättre städning och renhållning tar upp gemensamma ytor, förutom ett om bekämpning av skadeinsek‐
ter: 

”Förbättring av städning på gården och nytt system för tömning av papperskorgar” (Kate‐
gori 0, 2008) 

”Det var ohyra och skadedjur i huset. Många klagade över silverfiskar och myror. Förslaget 
gällde hur dessa skulle bekämpas” (Kategori 1, 2010) 

”Det gällde städningen av trapphuset” (Kategori 1, 2010) 
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Förslag om bättre säkerhet handlar också främst om gemensamma ytor och funktioner, de anknyter till 
tvättstugor, trapphus och hissar samt utemiljö: 

”Om kameraövervakning på grund av sabotage (skadegörelse)” (Kategori 0, 2008) 

”Om övervakningskameror till hissen, på gården och till trapphuset” (Kategori 0, 2008) 

”Det hade varit många inbrott och vi ville ha kameraövervakning” (Kategori 1, 2010) 

”Att portarna inte låser sig, men det har inte varit större saker än det som vi velat föränd‐
ra” (Kategori 5, 2010) 

Det senare förslaget kommer från kategori 5, den fastighet som slutligen ombildades. Här nämner man 
ett ganska måttligt säkerhetsproblem, i jämförelse med dem som nämns i övriga kategorier.  

Grannar som stör på olika sätt togs också upp: 

”Klagat på kebabfabriken som låg granne med lägenheten” (Kategori 1, 2008) 

”Få bort en hundkennel i en lägenhet” (Kategori 0, 2008)  

”Om att reglerna för mattskakning från balkongerna ska göras tydligare” (Kategori 0, 
2008) 

”Förslaget gällde ordningsfrågor. Ordning i själva huset. Det gällde även rökning och var 
man ska kasta cigarettfimpar” (Kategori 1, 2010) 

Exempel på förslag som direkt rör socialt kapital är sådana som behandlar hur man ska kunna upprätthål‐
la normer för hänsynsfullt beteende mellan grannar: 

”Skärpa regler mot nedsmutsning, åtgärder mot barn som kissar i trapphuset ” (Kategori 9, 
2008) 

”Att info och ordningsregler ska finnas på flera språk, eftersom inte alla förstår dem an‐
nars” (Kategori 9, 2008) 

”Bättre reglering av uthyrning i andra hand (Kategori 1, 2008) 

”Att hjälpas åt att rapportera störningar och andra händelser till bostadsföretaget” (Kate‐
gori 1, 2008) 

”Att de ska kunna säga ifrån när det gäller folk som inte sköter sig” (Kategori 0, 2010) 

”Att manskulle göra ordentliga trivselregler” (Kategori 1, 2010) 

Här syns en brist på gemensamma regelverk och effektiva sanktioner mot dem som bryter mot reglerna. 
Också språksvårigheter som skapar brist på information framhålls. 

Förslag om gemensamma aktiviteter och utrymmen har också anknytning till socialt kapital: 

”Trädgårdsgruppen han hade varit med i hade föreslagit vackrare och mer omväxlande 
planteringar” (Kategori 0, 2008) 



34 
 

”Bygga grill på gården (Kategori 0, 2008) 

”Det handlade även om en lokal och om huruvida vi fick använda den som fritidsgård” (Ka‐
tegori 1, 2010) 

”Vi ville starta en gårdsförening samt bygga en grill” (Kategori 0, 2010) 

Den grupp som inte försökt ombilda till bostadsrätt visar fler exempel på gemensam aktion än de övriga 
kategorierna. 

De intervjuer vi gjorde 2008 med förvaltningspersonal för de olika områdena ger en bild som stämmer 
med det som kommer fram i de boendes förslag och synpunkter. Även förvaltarna ser ordningsfrågor 
kring gemensamma ytor, störningar mellan grannar liksom småbrott, med varierande svårighetsgrad. I 
intervjuerna framhåller förvaltarna att företagen vill vara öppna för hyresgästernas förslag och i möjli‐
gaste mån tillgodose dem. Man uppmuntrar bildandet av föreningar för olika ändamål samt ordnar mö‐
ten och enkäter för att fånga upp hyresgästernas förslag och önskemål. Flera av förvaltarna framhåller 
hyresgästföreningens roll i att kanalisera fram förslag samt nämner gårdsföreningar som goda exempel 
på samarbete med hyresgästerna för att få till positiva förändringar i området.  

 
Konflikter i fastigheterna 

Här redovisas svaren på  frågorna 24A och 24B i intervjuerna 2008 och 2010 Dessa frågor lyder : Händer 
det att det blir konflikter mellan grannar i ditt hus? Om ja: vilken typ av konflikter handlar det om? 

Diagrammen nedan visar att karaktären på konflikter är delvis olika vid de två intervjutillfällena. Diagram 
3 visar fördelningen på olika konfliktanledningar i hela materialet, 2008 och 2010. 

Ljudstörningar dominerar upplevda konflikter i intervjusvaren: 38% av antalet rapporterade konflikter 
vid första intervjutillfället och 42 % vid andra intervjutillfället. Tendensen är att ljudstörningarna är något 
fler vid andra intervjutillfället. Cirka 13 % av de intervjuade har angett att denna typ av konflikter före‐
kommer, siffran är lika vid båda intervjutillfällena. 

Bråk eller slagsmål är konflikt nummer två i storleksordning av rapporterade konflikter. Denna konflikt 
står för cirka 12 respektive 15 % av antalet rapporterade konflikter. 4 respektive 5 % av de intervjuade 
har angett att denna typ av konflikt förekommer. Siffrorna skiljer sig mellan de båda intervjutillfällena 
och tendensen i materialet är att denna typ av konflikter är något mer förekommande vid andra intervju‐
tillfället. 
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Diagram 3. Andel konflikter i kategorier, procent av svaren, alla fastigheter 2008 och 2010 

Den tredje största orsaken till upplevda konflikter är nedskräpning. Den står för knappt tolv respektive 
drygt 9 % av totala antalet rapporterade konflikter och cirka 4 respektive 3 % av de intervjuade har an‐
gett nedskräpning som förekommande orsak till upplevda konflikter. Konflikter om nedskräpning före‐
kommer i mindre utsträckning i intervjusvaren från andra intervjutillfället. 

Droger och kriminalitet delar tredjeplatsen i ordning som orsak till upplevda konflikter vid intervjutillfälle 
nummer två. Där står denna typ av konflikt för cirka 9 % av antalet rapporterade konflikter jämfört med 
knappt 5 % vid första intervjutillfället. Andelen intervjuade som angett droger och kriminalitet som före‐
kommande konfliktorsak är cirka 3 % vid andra intervjutillfället jämfört med cirka 1,5 % vid första inter‐
vjutillfället. 

Konflikter kring tvättstugan är i ungefär samma storleksordning, 10 % respektive 8 % av antalet rapporte‐
rade konflikter. 

Störande barn eller barnfamiljer som upplevd konflikt som har minskat vid andra intervjutillfället: knappt 
5 % av antalet rapporterade konflikter jämfört med knappt 8 % vid första intervjutillfället. Samma ten‐
dens med minskning vid andra intervjutillfället uppvisar uppfattningarna om störande utomstående per‐
soner: en minskning med cirka två procentenheter vid andra intervjutillfället av antalet rapporterade 
konflikter. 

Rökning och felparkering, förbjuden trafik är konflikter som förekom vid första intervjutillfället men inte 
vid det andra. 

Konflikter kring köp eller inte köp har angetts vid andra intervjutillfället men inte vid det första. 
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Kulturkrock som orsak till konflikter har angetts av 1 % av de intervjuade och utgör 3 till 3,5 % procent av 
antalet konflikter i intervjusvaren. 

Konflikter på grund av vandalisering är relativt få och omfattningen är lika vid båda intervjutillfällena: 
drygt 2 % av antalet rapporterade konflikter. 

I diagram 4 och 5 nedan redovisas konflikterna för de två största kategorierna i materialet, Ingen intres‐
seanmälan och Köpstämma men ej köp. 

  

Diagram 4. Andel konflikter i kategorier, procent av svaren, kategori 0, Ingen intresseanmälan, 2008 och 
2010 
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Diagram 5. Andel konflikter i kategorier, procent av svaren, kategori 1, Köpstämma men ej köp,  
2008 och 2010 
 

Vid direkt jämför mellan de två kategorierna ser vi att ljudstörningar minskar något bland aldrig intresse‐
anmälda medan konflikter om ljudstörningarna istället har ökat i dem som kommit till köpstämma. 

Bråk och slagsmål har ökat och droger, kriminalitet har uppstått 2010 i kategori 0. Bråk och slagsmål når 
nästan till 20% av svaren år 2010 i kategori 0. I kategori 1 har även bråk och slagsmål ökat, liksom i någon 
mån konflikter relaterade till droger och kriminalitet. 

Bråk relaterade till barn/barnfamiljer har år 2010 minskat i kategori 0 och försvunnit i kategori 1. Ned‐
skräpning har minskat i båda kategorierna. 

Ljudstörningar är den helt dominerande orsaken till konflikter i fastigheterna, mellan 35 och 45procent 
av konflikterna handlar om störande ljud. Därefter kommer bråk och slagsmål och på fjärde till femte 
plats i diagrammen ovan droger och kriminalitet.  Då den främsta boendepreferensen såväl i Sverige som 
andra länder är trygghet och säkerhet, blir bilden av dessa fastigheter att det inte är särskilt lugnt och 
tryggt att bo där. Det innebär att det finns boende som inte respekterar normerna, ordningsreglerna för 
boendet. 
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Övriga intervjuer 
 
Ombildningsprocessen blev inte av 
Ombildningsprocessen  från hyresfastighet  ägd  av något  av  Stockholms  Stadshus  tre bostadsbolag: AB 
Svenska Bostäder, AB Familjebostäder och Stockholmshem AB , till fastighet med upplåtelseformen bo‐
stadsrätt och ägd av en bostadsrättsförening omfattar  sju  steg  ( Bilaga 6, Newsec 2011‐03‐16). Dessa 
steg är: 
 
1. Bostadsrättsföreningen bildas. Ansvar: hyresgästerna 
 
2. Inlämning av skriftlig intresseanmälan till hyresvärd. Ansvar: hyresgästerna 
 
3. Värdering av fastigheten. Teknisk besiktning av byggnaden. Ansvar: Bostadsföretaget gm Stockholms 
Stadshus AB 
 
4: Beslut om bostadsrättsföreningen ska erbjudas att köpa fastigheten till värderat pris. Ansvar: Bostads‐
företaget 
 
5: Erbjudande om förvärv till bostadsrättsföreningen från bostadsbolaget. Betänketiden för bostadsrätts‐
föreningen tre månader med ev förlängning till maximalt sex månader. Ansvar: Bostadsrättsföreningen 
 
6: Köpstämma. Ansvar: Bostadsrättsföreningen 
 
7: Köpeavtal, köpebrev och tillträde. Ansvar: Bostadsföretaget och Bostadsrättsföreningen tillsammans. 
 
För att få mer information om vad som hänt i de fem föreningar som kommit till köpstämma i ombild‐
ningsprocessen men sedan inte genomfört köpet, har intervjuer gjorts med ombildningskonsult och en 
person i styrelsen. Sammanlagt har 10 telefonintervjuer genomförts. Frågan som ställdes till intervjuper‐
sonerna var en öppen fråga som löd: Vad är anledningen till, som du ser det, att det inte blev någon om‐
bildning till bostadsrätt av fastigheten X? Nedanstående beskriver intervjupersonernas uppfattningar om 
anledningar till att köpen inte kunde genomföras. 

Intervjuerna visade att det fanns två huvudsakliga förlopp för avbrott i ombildningarna: 

1. Ej majoritet på köpstämma: Tre fastigheter 46%, 62% och ca 50% ja‐röster 

2. Majoritet på köpstämma, men ej ombildning/fastighetsköp: Två fastigheter: 70% ja‐röster och 
71‐77% ja‐röster (som ej godkändes av bostadsbolaget på grund av formfel) 

 

I alla ombildningarna finns en process före köpstämma som inte syns i beskrivningen av processerna 
enligt bilaga 6. Den innebär att några personer (styrelsemedlemmar) går runt till samtliga boende med 
ett formulär där de boende får skriva på en lista alternativt lämna fullmakt för en styrelsemedlem att 
rösta ja vid stämman. Som vi uppfattar det är det konsulterna som önskar detta förfaringssätt för att få 
en indikation på om det är idé att genomföra en köpstämma eller inte: ”Man kallar inte till köpstämma 
om man inte i förväg vet att kvoten kan uppnås, det är en stor apparat med köpstämma.”  
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En av de studerade fastigheterna genomförde inte köpstämma på grund av att den förberedande sonde‐
ringen endast indikerade 50% intresserade. Däremot genomfördes köpstämma i en annan fastighet med 
46 % intresse, det vill säga konsulterna har haft olika uppfattning i frågan huruvida köpstämma ska 
genomföras eller ej.  

Nedan beskrivs anledningarna, som de angavs i intervjuerna, till att majoritet inte gick att uppnå. Texten 
är starkt sammanfattad ur intervjuanteckningarna;  

Fastighetens skick: Väldigt eftersatt skick, skamligt dåligt; Kan vara att man tyckte fastigheten var i dåligt 
skick, varierande inre underhåll där vissa hade fått renoverat medan andra tyckte lägenheten hade efter‐
satt underhåll vilket inte beräkningsmodellen för lägenhetspriset tar hänsyn till, en grupp som försökt 
ombilda tidigare trodde sig veta att det var problem med taket och att huset lutade, de tog inte del av 
den nya tekniska besiktningen vilken visade problem med grunden. 

Finansieringen: En del boende hade betalningsanmärkningar dvs inga finansiella möjligheter; äldre ville 
inte ta på sig lånekostnader; enskilda medlemmar blev inte godkända av banken; jag tror att många inte 
hade ekonomisk förmåga till köp. 

Ekonomi: Många är oroliga, äldre t ex som kanske aldrig lånat pengar; Många satte sig inte in i ekono‐
min, man tror t ex inte att sophämtning kostar pengar, rädsla, osäkerhet om räntan vid tiden för ombild‐
ningsarbetet; Hyresgästföreningen var väldigt aktiva att stötta de som var osäkra: bostadsbidrag försvin‐
ner, boendekostnader osäkert, bostadsbolaget kommer att investera i området m fl argument; Ganska 
hög prissättning, annorlunda värderingsmodell där outhyrda lägenheter värderades som försäljningsbara 
och beloppet blev ett tillägg på priset, trots detta visade beräkningar att de boende skulle få lägre eller 
högst samma boendekostnader jämfört med nuvarande hyror, även inräknat omfattande renoveringar;  

Information: Svårt att nå fram med information, vi hade tre ggr så många informationsmöten som vi 
brukar ha ändå kändes det som att informationen inte riktigt gick fram; Svårt att nå ut med information. 
Språket kan vara ett hinder i många fall. Många kategorier människor i området. Motstånd från hyres‐
gästföreningen, de är pålästa och tar mycket plats på mötena. Många boende vågar kanske inte prata på 
möten; 

Kontakt: Det var svårt att få kontakt med de boende, många öppnade inte trots att de troligtvis var 
hemma, kan ha berott på språksvårigheter; Många hyr ut i andra hand och är utomlands i sina hemlän‐
der;  

Process: Det blev en tidpress pga att vi haft en konsult som inte utförde något arbete och efter tre må‐
nader hoppade av. Vi engagerade en ny konsult och skrev till bostadsbolaget om att få förlängd tid. Bo‐
stadsbolaget tyckte dock inte att vi hade giltigt skäl till förlängning. Köpstämman blev pga tidspressen på 
en klämdag då många var bortresta, många missförstod att det var det datumet för beslut, vi saknade 
åtta ja‐röster för att ombildning skulle bli av, möjligheten att teckna fullmakt om man inte kan komma på 
köpstämman var möjligen inte fullt utnyttjad i föreningen, man måste gå runt och knacka dörr och få 
påskrifter före stämman;  

Övrigt: För lågt intresse. Efteråt har många kommit och frågat om man inte kan försöka igen, men intres‐
set är ju inte tillräckligt. Många äldre. Några eldsjälar i styrelsen, men många var inte eldsjälar. Den 
grupp av boende som var intresserad av ombildning och drev frågan jobbade väldigt hårt. 

I de två fall där man kommit fram till en majoritet på köpstämman, men sedan inte kunnat genomföra 
köpet, har det handlat om att svårigheter få slutgiltig finansiering av köpet, i kombination med andra 
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orsaker. Det finns en process efter köpstämma som inte heller syns i beskrivningen enligt bilaga 6 och 
det är att föreningen då går in i förhandlingar med finansiärer.  

Nedan beskrivs anledningarna till att inte köpet inte gick att genomföra; 

Tidspress/ Finansiering: ”Banken beslutade efter styrelsemöte att backa ur åtagandet. Orsaker som an‐
gavs var att ekonomiskt sett så var det inte en bra förening. De bedömde att många av de boende inte 
skulle klara en räntehöjning. Föreningen överklagade bankens beslut och menade att det strider mot 
kontraktet men banken gav inga besked till föreningen. Föreningen vände sig till en annan bank som var 
positiva men då gick sexmånadersfristen ut. Föreningen begärde förlängd process hos bostadsbolaget 
men fick avslag. Föreningen vände sig då till politiker men fick avslag.  

Banken godkände lån för hela fastigheten men när det kom till enskilda medlemmar så blev det för få 
som blev godkända av banken. Många boende ville ha hjälp av styrelsen att söka lånelöfte/ alt styrelsen 
erbjöd hjälp att ansöka om lånelöfte (enligt blogg Rädda Flygaren). Bostadsbolaget lämnade besked att 
föreningen inte kunnat visa att man på köpstämma fått 67% av hyresgästerna att rösta ja för ett förvärv 
av fastigheten, på grund av formfel i 80 inlämnade fullmakter, närvarolista och röstlängd.  

Villkor ändras av andra aktörer: När föreningen hade kommit ca två månader in i ombildningsprocessen 
så frös politiker alla ombildningar i 8 månader pga osäkerhet på räntemarknaden och hur fastigheten 
skulle värderas. Föreningen och de boende fick vänta på besked, vilket skapade oro och osäkerhet inför 
framtiden. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ombildningsprocessen är mycket krävande för de boende, både 
tids‐ och kunskapsmässigt. Den sker under föränderliga förhållanden och i flera av de fall vi studerat har 
de boende mött upprepade motgångar. Särskilt har de fixerade tidsramar som satts av företag och andra 
aktörer gjort att de boende inte kunnat genomföra hela ombildningsprocessen.  

Bristen på kunskaper i frågor som gäller ekonomi såsom kostnader i fastighetsförvaltningen, räntor och 
lån förefaller stor bland de boende. Att komma till rätta med detta förhållande kräver en stor informa‐
tions‐ och utbildningsinsats från de aktörer som driver ombildningen. Språksvårigheter har nämnts som 
ett hinder för kommunikation av denna och all annan viktig information, liksom för diskussioner och väl‐
grundat beslutsfattande.  

Vi har även tagit del av synpunkter på flera bloggar. Dessa indikerar stora intressemotsättningar mellan 
boende som är för och boende som är emot en ombildning. 

 
Intervjuer med förvaltningspersonal sammanfattande analys 

Här redovisas en sammanfattande analys från dokumentet ” Elinor Ostrom’s designprinciper för förvalt‐
ning av gemensamma resurser och intervjusvar från förvaltande personal i de utvalda bostadsområdena i 
undersökningen ‐en jämförande analys”  

Designprinciper som karaktäriserar hållbara lokala förvaltningssystem: 

1) Tydligt definierade förvaltningsgränser som klargör vilka som är medlemmar/användare/nyttjare 
av förvaltningssystemet .  
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2) Regler för vad medlemmen får ut av den lokala förvaltningen och vad medlemmen förväntas bi‐
dra med. 

3) Kollektiva val: möjligheter för medlemmarna att förändra förvaltningsreglerna.  
4) Övervakning: möjlighet för medlemmarna att välja sina egna övervakare, som i sin tur är ansvari‐

ga inför medlemmarna. Övervakarna granskar institutionens skick och nyttjarnas beteende.  
5) Möjlighet att utfärda graderade sanktioner mot de som bryter mot regelverket.  
6) Tillgång till lokala och kostnadseffektiva konfliktlösningsarenor. 
7) Stöd från myndigheter och laglig rätt att själv organisera en lokal förvaltning. 

 

Designprincip 1 “Tydligt definierade gränser” förefaller vara ett stort problem för bostadsföretagen en‐
ligt intervjusvaren. Otillåten andrahandsuthyrning, hög omflyttning och externa personer som använder 
gemensamma resurser skapar osäkerhet om vem som har rätt att använda de gemensamma resurserna. 
Detta kan skapa tveksamhet eller motvilja hos hyresgästerna till att bidra till gemensamma resurser. 
Situationen att boende ständigt får möta nya och okända grannar kan sägas vara den motsatta situatio‐
nen än de där man funnit att socialt kapital skapas, t ex i frivilliga föreningar där människor träffas, sam‐
talar och så småningom får förtroende för varandra. 

Designprincip 2 ”Regler” kan likställas med normer. Normer och kommunikation av normer har visat sig 
ha stor betydelse för förekomsten av socialt kapital. Det är därför av stor vikt att bostadsföretagens för‐
valtningspersonal kommunicerar ordningsregler och praktiska regler om tvättstuga, sopsortering, kom‐
postering mm och verkligen försäkrar sig om att alla hyresgäster förstår vad de innebär och varför de 
finns. Ordningsreglerna finns oftast (enbart) på svenska. Flera i personalen har uppfattningen att de bo‐
ende vet att reglerna finns men inte vad de innebär. Regler för tillhandahållande av resursen/ eller vad 
hyresgästen får ut av den lokala förvaltningen är en del av designprincipen som är förbisedd av oss frå‐
gorna. En relevant fråga hade varit t ex Hur och var specificeras vad hyresgästen får ut av hyresförhållan‐
det? Det vi kan säga är att designprincipen kan tolkas som tillämplig på de flesta gemensamma tjänster 
som tillhandahålls för boendet: tillgång och temperatur på varmvatten och värme, andra tekniska frågor, 
tillgång till servicepersonal, tillgång, antal och kvalitet på tvättstugor och gårdar osv.  

Hyresgästerna har synpunkter och förslag som eventuellt beviljas. De förefaller som att de flesta försla‐
gen beviljas och att synpunkter och förslag uppmuntras av förvaltningsorganisationerna. I ett bostads‐
område har bostadsföretaget regelbundna möten med den lokala hyresgästföreningen där förvaltnings‐
personalen informerar om planerna för kommande år. I ett annat bostadsområde kallar bostadsföreta‐
get alla hyresgäster till möten där man bland annat informerar om resultaten av den årliga kvalitetsun‐
dersökningen Nöjd Kund Index. Ett sådant initiativ kan indikera ett ökande intresse I förvaltningsorgani‐
sationerna för att dela med sig av mer information direkt till hyresgästerna. 

Designprincip 3 ”Möjlighet att förändra förvaltningsreglerna” Det framgår av resultaten  att hyresgäster‐
na har viss möjlighet att påverka eller förändra enklare förvaltningsregler såsom regler för tvättstugan. 
Trots att hyresgästerna inte har deltagit i att designa eller förändra ordningsreglerna förefaller det som 
att en majoritet av hyresgästerna följer reglerna. Frågan är om ännu fler skulle följa reglerna om de dis‐
kuterades regelbundet med hyresgästerna.  

Designprincip 4 ”Övervakning”. Hyresgästerna har inte möjlighet att välja sin egna övervakare. Det före‐
faller som om den övervakning som fastighetsägaren står för inte är speciellt systematisk. Övervakning är 
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till stora delar lämnad till hyresgästerna. Hyresgästerna kan ringa en störningsjour som besöker den stö‐
rande och skriver störningsrapport till förvaltningen.  
 
Designprincip 5 ”Sanktioner”. Sanktioner mot regelbrott förefaller, liksom övervakning, vara ett område 
där strategier och ett systematiskt arbetssätt är mindre utvecklade. Sanktioner utdöms i den händelse 
man kan identifiera den som utfört regelbrottet. Ett undantag är störningar där hyreslagen bidrar med 
systematiken. Det kan konstateras att normer, övervakning och sanktioner är mycket viktiga ingredienser 
i bildande av socialt kapital. Om man inte känner till normerna alternativt känner till dem men inte följer 
dem, har en osystematisk övervakning som mest är lämnad till hyresgästerna samt dessutom väldigt 
sällan kan utdöma sanktioner på grund av att man inte kan fastställa vem som brutit mot normen, då 
torde det vara svårt för hyresgästerna att skapa socialt kapital dem emellan. 
 
Designprincip 6 ”Konfliktlösningsarenor”. Rapporterade konflikter är fastighetsägarens och förvaltnings‐
organisationens ansvar och konfliktlösningsarenan utgörs antingen av förvaltningskontoret eller vid 
grövre regelbrott polis och domstol. Någon av förvaltningarna framhåller vikten av att konflikterna tas 
upp så fort som möjligt, vilket är bra. Någon öppen dialog, stormöten mm mellan hyresgästerna  och 
förvaltningspersonal om konfliktlösningar förekommer inte. 

Design princip 7 ”Rätt att organisera sig” 
Gemensamma aktioner betraktas som ett resultat av socialt kapital. Att uppmuntra hyresgästerna att 
bilda föreningar inom områden som hyresgästerna själva tycker är intressanta och viktiga förefaller som 
ett steg i rätt riktning. Att bilda en förening och sedan delta i verksamheten handlar om gemensamma 
aktioner. 

 
DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Ombildningsprocesserna i de studerade fastigheterna har visat sig inte följa de indikationer vi hade om 
utvecklingen från projektstart. Endast en av dem kom att genomföra en fullständig ombildning till bo‐
stadsrätt med ett övertagande av fastigheten för egen förvaltning. Utgångspunkten för projektet var att 
vi skulle ha möjlighet att också täcka in en del av förvaltningsskedet i fem nybildade bostadsrättsfastig‐
heter under projektperioden. Detta blev inte fallet och vi har istället fokuserat på hur ombildningspro‐
cessen som sådan inverkat på socialt kapital.  

Vår studie har visat på några faktorer som, i statistisk mening, starkt påverkat utfallet av ombildnings‐
processerna. Enligt teorin underlättar social kapital gemensam handling och resultaten här visar att den 
enda förening som lyckades med ombildningen från början hade ett högre socialt kapital i form av nor‐
mer och förtroende bland grannar. Man hade också högre utbildningsnivå och var i större utsträckning 
födda i Sverige. 

Etnisk bakgrund har kommit fram som en stark påverkande faktor för sannolikheten att lyckas med om‐
bildning till bostadsrätt. Forskning har visat att homogenitet i en grupp gör det lättare att bygga upp och 
bibehålla socialt kapital. Boendegrupper där flera olika modersmål talas får sannolikt mycket svårt med 
det informationsutbyte och den kommunikation som behövs i en så krävande förändringsprocess som 
ombildning till bostadsrätt har visat sig vara. Född i annat land än Sverige betyder i vår studie att de bo‐
ende kommer från ett 40‐tal olika nationer, vilket, med tanke på det relativt begränsade antalet inter‐
vjupersoner, visar på en stor språklig och kulturell mångfald. Detta kan vara en bidragande förklaring till 
de generella samband mellan att var född i Sverige och olika former av socialt kapital som visats i tabell 
5. 
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Resultaten indikerar att socialt kapital i form av normer och förtroende för grannar samt nätverk mellan 
grannar har minskat under ombildningsprocessen i kategori ”Köpstämma men ej köp”. Detta understry‐
ker att konflikter och andra svårigheter under ombildningsprocessen utgör en stor risk för att befintligt 
socialt kapital kan förstöras. Beskrivningarna av ombildningarna i intervjuerna med ombildningskonsulter 
och styrelsemedlemmar, ger en bakgrund till denna utveckling. Husen som var till försäljning var i många 
fall i dåligt skick, vilket har gjort de boende tveksamma till värdet av att ombilda till bostadsrätt. De eko‐
nomiska förutsättningarna för köp har varit oklara, genom brist på information om fastighetens tekniska 
skick, eller om villkoren för finansiering. Motsättningar bland de boende uppstår lätt undre sådana om‐
ständigheter. Det är rimligt att föreställa sig att det finns mycket besvikelse och trötthet efter de icke 
genomförda ombildningarna. 

En oväntat intressant grupp är ”Ingen intresseanmälan”. De logistiska regressionsanalysernas resultat 
pekar på att de har mera stabilitet och socialt kapital än de hyresgäster som försökt men av olika skäl 
inte genomfört ombildningen. De boende som inte försökt genomföra en svår ombildningsprocess har 
en tydlig motpart på vilken de kan ställa krav, hyresvärden / bostadsföretaget. De har inte behövt hamna 
i allvarliga intressemotsättningar med sina grannar. Därför kan de fortfarande vara intresserade av att 
bygga upp gemenskap, vilket visar sig i flera förslag om gemensamma aktiviteter och träffpunkter. De har 
vid båda intervjutillfällena visat sig ha högst benägenhet att ge förslag om förändring. Detta kan ses som 
en indikator på socialt kapital i form av förmåga till samarbete. Inom denna grupp har också nätverk 
bland grannar ökat och planer på att flytta minskat. Här tycks frånvaron av en konfliktfylld ombildnings‐
process ha bidragit till att ett socialt kapital har bildats. 

Studien har visat skillnader i flyttbenägenhet mellan dem som försökt ombilda respektive inte anmält 
intresse för ombildning. Orsaken till dessa skillnader kan vara att en igångsatt ombildningsprocess som 
sedan inte genomförts leder till osäkerhet om framtiden hos de boende och därmed högre rörlighet, 
medan en (relativt) stabil hyresförvaltning ger an större trygghet i boendet och därmed hänger samman 
med kvarboende. De igångsatta ombildningsförsöken kan möjligen ha lett till att flera svenskfödda hy‐
resgäster bytt sig till lägenheter i ett hus under ombildning, vilket kan förklara en minskande andel ut‐
landsfödda i den kategorin. 

Att ombilda fastigheter från hyresrätt till bostadsrätt är en krävande process som förutsätter stor förmå‐
ga till gemensam handling. Detta understryks av att den förening som lyckades köpa fastigheten hade 
högst socialt kapital från början, liksom den högsta graden av homogenitet bland de boende samt rela‐
tivt hög utbildningsnivå. Utbildning har en koppling till högre inkomst och förankring på arbetsmarkna‐
den, vilket naturligtvis också underlättar processen. Ekonomiskt kapital är självklart en förutsättning för 
att kunna gå in som medlem av en bostadsrättsförening och utöva sin bostadsrätt enligt föreningens 
stadgar. 

De föreningar som arbetade länge för att köpa sin fastighet men till slut inte lyckades hade före proces‐
sens början indikationer på relativt lågt socialt kapital. I denna kategori var man särskilt litet benägen att 
ge gemensamma förslag om förändring samt hade en relativt hög andel boende födda i annat land än 
Sverige. Vi har visat att de förlorade socialt kapital under processen. Efter den misslyckade ombildningen 
hade man lägre förtroende och normer bland grannar liksom relativt litet nätverk bland grannar. Detta 
tyder på att homogenitet och ett visst grundläggande socialt kapital behövs i boendegruppen för att en 
ombildningsprocess ska kunna leda till ytterligare uppbyggnad av socialt kapital istället för motsatsen.  

Den huvudhypotes vi hade har inte kunnat styrkas på ett entydigt sätt. En mer realistisk syn på ombild‐
ningsprocessen i bostadsområden där många har skiftande kulturell och språklig bakgrund, liksom be‐
gränsade ekonomiska ramar, ger oss orsak att revidera några av de antaganden som den presenterade 
hypotesen bygger på. Teorier om socialt kapital framhåller vikten av förtroende och normer i sociala 
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nätverk (Se avsnitt Teoriansats I). En fråga är då hur förtroende och normer skapas och upprätthålls. I de 
ombildningsprocesser vi har studerat verkar förutsättningarna för detta vara mindre goda; 

• Ett utökat nätverk mellan grannar, det vill säga att man lär känna vilka grannar man har, är troligt 
om en process av upprepade möten startas genom en ombildningsprocess. Däremot är det inte 
säkert att nätverket blir bestående och användbart för de enskilda boende om man har mycket 
olika intressen samt förmåga att delta i processen 

• Deltagandet i diskussioner och beslutsprocesser leder inte nödvändigtvis till att gemensamma 
accepterade normer utvecklas, inte heller att man är överens om sanktioner mot brott mot nor‐
merna. Detta gäller särskilt om en stor grupp i fastigheten inte har ekonomiska möjligheter att få 
banklån för att lägga in det ekonomiska kapital som krävs. De kommer då att vara i en situation 
där osäkerheten om det fortsatta boendet är stor, där grupper av grannar kan utöva påtryck‐
ningar på andra och där konfliktmöjligheterna är många 

• En genomförd ombildningsprocess skulle kunna ge stora möjligheter för de aktiva boende att få 
ny kunskap om hur det omgivande samhället fungerar liksom en erfarenhet av rättvisa och öpp‐
na demokratiska beslutsprocesser. Ett resultat av detta borde vara generaliserat förtroende för 
människor i allmänhet samt för samhällets instanser. De verkliga processer vi sett har i vissa fall 
haft inslag av plötsligt ändrade förutsättningar som de boende inte fått tid att anpassa sig till, vil‐
ket har uppfattats som orättvist.  

Om processen utvecklats enligt förutsättningarna ovan är möjligheterna för att förtroendet mellan gran‐
nar ska växa fram mycket begränsade. Inte heller förtroendet för det omgivande samhället kommer rim‐
ligen att öka eller bli mer generellt, eftersom vissa grupper av boende kommer att uppleva processen 
som en besvikelse. Sammanfattningsvis skulle en reviderad hypotes se ut så här; 

• Om det finns goda förutsättningar hos de boende, som relativt likartad social bakgrund och eko‐
nomisk förmåga, kan hypotesen om tillväxande socialt kapital genom en ombildningsprocess an‐
tas gälla 

• Om förutsättningarna bland de boende är mer skiftande kommer det in flera osäkerhetsmoment 
och risker för konflikt i processen och detta gör att utfallet beträffande socialt kapital lika gärna 
kan bli negativt i en ombildningsprocess 

Om ombildning till bostadsrätt ska kunna genomföras framgångsrikt i förorter där heterogena boende‐
grupper med måttliga inkomster bor i fastigheter med underhållsbehov måste ombildningsprocesserna 
ske med mera stöd av externa aktörer. En heterogen boendegrupp kan inte förväntas helt på egen hand 
ta sig igenom de komplicerade beslutssituationer som de ställs inför. Särskilda insatser behövs för att 
utveckla tillräckligt med ”socialt startkapital”. Några rekommendationer till aktörer inom bostadsförvalt‐
ning och bostadspolitik i Stockholm; 

Utveckla lokala föreningar, som gårdsföreningar: Enligt resonemanget i Putnam (1996)och Vogel J m fl 
(2003) fungerar deltagande i föreningar som en mötesplats där deltagarna tränas i samarbete kring ge‐
mensamma mål, att bereda ärenden, fatta beslut. Detta innebär att man möts och tar del av varandras 
erfarenheter och därigenom kan förtroende skapas. Om de boende har erfarenheter av att umgås och 
delta i föreningssammanhang kan man tänka sig att en ombildningsprocess skulle vara lättare att förstå 
och hantera än i det fallet att sådana erfarenheter saknas. Har man dessutom samarbetat i en gårdsföre‐
ning så är det troligt att man skapat ett visst förtroende till och hos sina grannar. Gårdsföreningar är en 
form av boendeinflytande som stöds av ett av de förvaltande företag vars fastigheter vi studerat. För‐
valtningspersonalen i bostadsföretagen som ägde de studerade fastigheterna vid studiens början var 
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allmänt positivt inställda till hyresgästinflytande, helst i organiserade former genom hyresgästföreningar 
eller gårdsföreningar och arbetsgrupper.  

Se över processen; I vissa av de studerade fallen försvårade externa omständigheter ytterligare för de 
boende. Mer flexibla tidsramar, hjälp med att knyta kontakter med alternativa finansiärer, ombildnings‐
konsulter eller tekniska experter skulle vara mycket värdefullt för grupper som inte har tillgång ett så‐
dant nätverk från processens början. Det är särskilt viktigt för uppbyggnad av generaliserat förtroende 
att samhällets instanser framstår som trovärdiga och rättvisa (Rothstein, x). Snabba förändringar av vill‐
koren kan komma att uppfattas som negativ särbehandling.  

Utbilda de boende i grunder i fastighetsförvaltning, på flera språk; Övergång till bostadsrätt betyder att, 
relativt sett, amatörer tar över förvaltning av stora tillgångar. Vår studie har visat att kunskaper om eko‐
nomiska elementa saknas hos många. För att boende ska kunna fatta informerade beslut vid en köp‐
stämma behöver de få och förstå en mängd fastighetsekonomisk information. Dessutom behövs grund‐
kunskaper i vardagsjuridik och fastighetsjuridik. Ombildningskonsulter har vittnat om svårigheter att få 
ut komplicerad information till många olika språkgrupper.  

Förvalta socialt kapital i upplåtelseformen hyresrätt; Vår studie pekar på att den kategori boende som 
inte gjorde någon intresseanmälan byggde upp socialt kapital under de två år som gick mellan våra inter‐
vjuer. Denna grupp hade den högsta andelen föreningsaktiva bland våra jämförelsegrupper. Stabiliteten i 
upplåtelseformen borde kunna ge möjlighet till att ytterligare bygga upp förtroende och normer bland 
grannar, vilket i sin tur är till nytta för de boende oavsett om de väljer att bilda en bostadsrättsförening 
eller om de väljer att bo med hyresrätt. Vi vill hävda att socialt kapital starkt bidrar till en bättre boen‐
demiljö, under alla upplåtelseformer. 
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